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1.0 A település természeti társadalmi és gazdasági helyzete
1.1.

Bodajk földrajzi helyzete, természeti környezete1

Bodajk település a Dunántúli középhegység nagytáj területén, a Vértes-Velencei-hegyvidék középtájon
a Móri-árokban kistájban fekszik, kb. 4.100 fő lakosú város. A Móri árok genetikailag fiatal, a
pleisztocén időszakában vetődések által létrehozott árkos süllyedék. A város közigazgatási területén
belüli Kis-hegy, Kesellő-hegy, Kálvária domb és a Durrogó hegy található. Két oldalán kiemelkedő
peremeinek legmagasabb röge a Bodajktól nyugatra emelkedő Kő-hegy (314 m). A Móri-árok belsejét
50-60 méter vastagságú felső pleisztocén-alsó pliocén folyóvízi homok és homokos kavicsréteg tölti ki,
több helyen hordalékkúpokkal tagolva. Területét a szerkezeti mozgások földrengéstől veszélyeztetetté
teszik.2 Összességében a város morfológiai szerkezetét maga a Móri-árok, az átfolyó patakok, és a
környezetükből 70-80 méterre kiemelkedő dombok határozzák meg.
A Móri-árok belső területe a fő szerkezeti vonalak mentén két nagyobb ÉNy-DK-i csapásirányú peremi
vonulatra tagolódik. A két nagyobb vonulatot (K-i és Nyi-i) nagyjából az árok közepén (Kisbér-MórBodajk-Moha vonalában) kialakult árkos süllyedék választja el egymástól. A K-i és Ny-i vonulat egyaránt
erősen asszimetrikus felépítésű: felszínük sem egységes, hanem ÉNy-i-DK-i irányú vetődésekkel és
helyi jellegű süllyedékekkel részaránytalanul tagolva különböző nagyságú és magasságú sasbércszerű
formák sorozatából áll. E képződmények legmagasabb tetői eróziós tanúhegyeket hordoznak, melyek
közül több is Bodajk területén található a fent felsoroltak szerint, jelezve a pleisztocén kori lepusztulás
mértékét. Az árok középső része lépcsős levetődésekkel kialakult fiatal árkos süllyedék. D-i szakasza
(Mór-Moha közötti szakasz) napjainkban is süllyed, így a vízfolyások feltöltötték és tágas alluviális
síksággá alakult, melyet Bodajk-Fehérvárcsurgó-Moha vonalában átlagosan 25-30 m vastag homokoskavicsos-iszapos-agyagos és dolomittörmelékes folyóvízi üledék tölt ki.
A kistáj, így Bodajk mérsékelten hűvös-száraz mezoklímával rendelkezik. A napfényes órák száma évi
1980 óra. ebből nyárra esik átlagosan 780 óra, míg télre mindössze 190 óra. az 1960-1990-es évtizedek
évi középhőmérséklete 9,5oC fok volt. A 10 oC középhőmérsékletet meghaladó napok április 15-től
október 17-ig tartanak, 185 napon át. A fagymentes napok évi száma 185 nap körül alakul, április 20 és
október 20-25 között. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 33,0oC, a minimumoké -15,0
o
C.
A kistáj déli részén, Bodajk környékén az évi csapadék összege átlagosan 550-600 mm között alakul,
amelyből 390-400 mm a nyári félév csapadékösszege. Évente 36-38 hótakarós nap várható. Az ariditási
index 1,15 és 1,28 között van, mérsékelten vízhiányos terület. Az év minden szakában a leggyakoribb
szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.
Bodajk területe a Gaja (60 km hossz, 496 km2 vízgyűjtő terület) vízgyűjtőjéhez tartozik, melynek
legnagyobb mellékvize a települést érintő Mór-Bodajki-vízfolyás (30 km hossz, 157km2-es vízgyűjtő
terület). A karsztvíz táplálás miatt a Mór-Bodajki vízfolyásnak 10-szeres kisvízhozama volt ma bányavíz
kiemelések előtt, mint a nagyobb Gaja pataknak. A fajlagos lefolyás (Lf) 2,5 l/s.km2, a lefolyási tényező
(Lt) 13%, a vízhiány (Vh) 50 mm/év.
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http://www.bodajk.hu/index.php?pg=menu&id=94
Joó István - Csepregi Szabolcs: A Móri-árok, továbbá a Bakony és a Vértes magassági irányú mozgásainak
tanulmányozása, Geodézia és kartográfia, 2007. (59. évf.) 4. sz. 3-8. old. [1]
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A kistáj összefüggő talajvíz készlettel rendelkezik, mélysége 2-4 m közötti. Mennyisége jelentékeny, 5
l/s.km2, kémiai jellege általában kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos. Keménysége 25-35 nko
közötti, de a települések közelében 100 nko-i s megemelkedhet. A rétegvízkészlet korlátozott, alig 0,5
l/s.km2., szintje az intenzív bányaművelés hatására jelentősen csökkent. A táj vízbázisjellege miatt
kiemelt vízminőség védelmet igényel.
Növényföldrajzi szempontból a térség a Bakony-Vértesi flórajárásba (Vesprimense) tartozik,
jellegzetesebb potenciális erdőtársulásai közé a cseres molyhos tölgyesek és a karszttölgyesek
sorolhatók. Az erdőművelésbe vont területeken vegyeskorú, zömében keménylombos erdők
találhatók. Az agrártermelés jellemző növénykultúrái a búza, tavaszi árpa, kukorica és silókukorica.
Bodajktól északra a magasabb térszíneken főként löszös alapkőzeten agyagbemosódásos barna
erdőtalajok alakultak ki, mechanikai összetételük vályog, vízgazdálkodásuk kedvező, a VI. talajminőségi
osztályba soroltak. Bodajktól délre a barna erdőtalajokat a magasabb térszíneken barnaföldek váltják
fel, V. termékenységi kategóriájúak. A kistájban a mélyebb térszíneken uralkodók a réti talajok,
mechanikai összetételük vályog, kedvező vízgazdálkodásúak, V-VII. talajminőségi kategóriába
tartoznak és jelentős részben rétek borítják a területeiket.
A Dunántúli-középhegységben a közelmúltban még jelentős mennyiségű barnakőszenet és
alumíniumgyártásra alkalmas ércet, bauxitot bányásztak. Ezekre a tevékenységekre épült a környék
ipara. A kőszén és a bauxit bányászata sokat veszített jelentőségéből, a legtöbb bányát bezárták. A
mezőgazdaság fontos ága a Dunántúli-középhegység területén az erdőgazdálkodás.3
A település a Gaja-patak vízrendszeréhez tartozik. Vizeinek közvetlen levezetője a Mór-Bodajki
vízfolyás. Hat állóvízének összkiterjedése 600 ha. A legnagyobb a fehérvárcsurgói tározó (223 ha).
Jelentős a talajvíz készlete is 5 l/sec km². Valamennyi településének közműves vízellátása van. 1980-as
években a vízkészlet 40%-os kihasználása mellett a kutak terhelése elérte a 100%-ot. Erdőtársulásai a
különböző típusú tölgyesekhez (cseres, molyhos, gyertyános és karszttölgyesek) tartoztak, amelyek a
20. század végére csupán maradványai voltak fellelhetők. A terület háromnegyed része
mezőgazdaságilag művelt.
Bodajk tájképét és mikroklimatikus viszonyait nagyban meghatározza a domborzata, mely, ahogyan
arra majd az éghajlati adaptációs elemzés során rávilágítunk, előnyös tulajdonságokkal és (pl.
villámárvíz esetében) jelentős kihívásokkal is jár.
ábra A Bodajki Stációk és Bodajk elhelyezkedése
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1.2.

Bodajk társadalmi helyzetképe

A település bővelkedik műemléki, kulturális és természeti nevezetességekben:
•
•
•

Kegyhelyek és vallásos emlékek (stációk és kálvária, nagytemplom, Nepomuki Szent jános szobra,
stb.)
Építészeti nevezetességek (pl. Miske Kastély)
A hegységi jellegnek köszönhetően ásványokban gazdag vízkincse is jelentős.

Bodajk számokban:
Lakosságszám

4155 fő

Népsűrűség

143 fő/km2

A település területe

29 km2

Lakásállomány

1484

Személygépkocsik száma

1079

Vállalkozások száma

234 db

Munkaképes korú népesség száma

2843 fő

Helyben lakó aktív keresők száma

1639 fő

Helyben foglalkoztatott aktív keresők száma

632 fő

Regisztrált munkanélküliek száma

204 fő

Vendéglátóhelyek száma

17 db

Panziók száma

3 db

Panzió férőhely száma

90

Magán szállásadás vendéglátóinak száma

6

Magán szállásadás férőhelyeinek száma

23

Ivóvíz-hálózati vezeték hossza (teljesen kiépített)

36 km

Az ivóvíz-hálózatba bekötött lakások aránya

98,19 %

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza (teljesen kiépített)

28,6 km

A közvilágítás lefedettsége

100 %

Gázvezeték-hálózat hossza (teljesen kiépített)

36,6 km

Gázenergiával fűtött lakások száma

1249 db

Gázenergiával fűtött lakások aránya

84,2 %

Telefonhálózat kiépítettsége

100 %

Összes távbeszélő fővonal száma

1175 db

Nyilvános távbeszélő állomások száma

5 db

Kábeltelevíziós hálózatba kapcsolt lakások száma

904 db

Szilárdhulladék-gyűjtés szállításba bevont lakossági egységek száma

1356 db

Szilárdhulladék-gyűjtés szállításba bevont közüzemi egységek száma

230 db

Műemlékek száma

8

Helyi védettség alatt álló objektumok száma

8

Általános iskolák száma

1

Óvodák száma

2

Középiskolák száma

1

Felnőttképzés keretei között működő középiskola

1

Könyvtárak száma

1

Könyvtári állomány nagysága

16608 kötet

Művelődési otthon jellegű intézmény

1

Gyógyszertár

1

Idősek otthona

1

Háziorvosi körzetek száma

2

Védőnői körzetek száma

2

Szakrendelések száma

4

Körzeti megbízott

2 fő

Egyesületek száma

17

Alapítványok száma

7

Helyi lap (Bodajki Szó)

1

Helyi kábel televízió (Bodajk TV)

1

Helyi honlap (www.bodajk.hu)

1

Bodajk népességszámának alakulását mutatja az alábbi ábra.

Bodajk lakónépességének alakulása 2000-2019
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ábra Bodajk lakónépességének alakulása 2000-2019
Forrás: KSH
A lakónépesség alakulása az elmúlt két évtizedben nem mutatott nagyobb kilengéseket, 2005-2006ban érte el a maximumot, azóta enyhe, egyenletesen csökkenő trendet mutat, összességében 5%-os
népességveszteséggel az ezredfordulóhoz képest. Bodajk nem agglomerációs övezetben helyezkedik
el, érdemi szuburbanizációs hatás nem érinti, így klímaadaptációs szempontból nem jelent problémát
a fő demográfiai mutatójának alakulása, trendje. A természetes népmozgalom tekintetében követi az
országos trendet, a halálozások száma rendre meghaladja az élveszületések számát, egy év kivételével.
Ebből fakadóan a természetes fogyás két évtized távlatában eléri a 365 főt (2000-es lakónépesség 9%a). A 29 km2 területű város népsűrűsége mind országos, mind regionális, mind pedig megyei
viszonylatban magasnak számít (143 fő/km2).
Ha figyelembe vesszük a becsült demográfiai trendeket, akkor a következő évtizedben folytatódni fog
a lakosságszám csökkenése, de ez még nem ér el jelentős százalékos arányt. Jelentősebb trendként
azonosítható a korfa idősek felé történő eltolódása, mely azt eredményezi, hogy az aktív, 19- 59 év
közötti korosztály lélekszáma csökkenni fog. Az elkövetkező időszak fontos kérdése a növekvő
létszámú idősek helyzetének kezelése.

Természetes népmozgalom Bodajkon 200-2019 között
80
70
60
50
40
30
20
10

20
00
.
20 év
01
.
20 év
02
.
20 év
03
.
20 év
04
.
20 év
05
.
20 év
06
.
20 év
07
.
20 év
08
.
20 év
09
.
20 év
10
.
20 év
11
.
20 év
12
.
20 év
13
.
20 év
14
.
20 év
15
.
20 év
16
.
20 év
17
.
20 év
18
.
20 év
19
.é
v

0

Halálozások száma (fő)

Élveszületések száma (fő)

ábra Természetes népmozgalom alakulása Bodajkon
Forrás: KSH
Az utóbbi két évtizedben az állandó jellegű vándorlási mobilitást tekintve 120 fős vándorlási nyereség
jellemzi a várost, így a lakónépesség vesztesége egyértelműen a természetes fogyásnak tudható be.

Bodajk vándorlási különbözete 2000-2019, fő
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ábra Bodajk vándorlási különbözete 2000-2019 között
Forrás: KSH

Valószínűsíthetően a 2008-ban jelentkező gazdasági válsággal összefüggésben a népesség vándorlási
mobilitása a válság előtt volt a legmagasabb, majd a 2011-es mélypont után sem érte még el a válság
előtti szintet. Fontos azonban megjegyezni, hogy a vándorlási nyereség nagy része a válság előtt
„képződött”, azóta nagyjából kiegyenlítődött az el- és odaköltözők száma.
Bodajk lakónépességének kor szerinti megoszlásában az országos átlagnak megfelelően meghatározó
a középkorúak aránya. A 0-14 évesek aránya kissé kedvezőbb (16%), mint az országos átlag (14,5%).
Sajnos a gyerekkorúak aránya 2014 óta csökkenést mutat. Az idősek aránya (65 éves és idősebb) 15%,
ami jóval kedvezőbb az országos átlagnál (19,8%). Részesedésük némileg még alatta marad a
gyerekkorúak arányának, viszont az idősek száma ellenkező trendet mutat mint a gyermekeké,
növekszik. Az éghajlatváltozás szempontjából mindez azért bír jelentőséggel, mert a legidősebb (és
legfiatalabb) korosztály egészségi állapotát veszélyezteti leginkább a klímaváltozás, a hőhullámok,
időjárási szélesőségek számának növekedése, új kórokozók, megjelenése és terjedése.

A lakónépesség korszerkezete 2014-ben Bodajkon
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Lakónépességből a 60-64 évesek száma (fő)
Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén (fő)

ábra A lakónépesség korszerkezete Bodajkon 2014-ben
Forrás KSH

Álláskeresők és tartósan munkanélküliek számának alakulása
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ábra Álláskeresők és tartósan munkanélküliek számának alakulása
Bodajkon 2016-ban
Forrás: KSH
A népesség gazdasági aktivitásának, foglalkoztatási viszonyainak egyik legfontosabb mérőszáma a
mindenkori munkanélküliség szintje. Bodajkon az álláskeresők és tartósan munkanélküliek száma
követte az országos és megyei trendeket. A 2008-ban kibontakozó gazdasági válság hatására a
munkanélküliségi adatok 2009-ben voltak a legrosszabbak, majd egy stagnáló időszak után gyors
javulás következett be. Érdekes módon 2016 óta viszont érdemben nem javultak a mutatók, stagnálás
következett be. 2020 végén a regisztrált munkanélküliek száma nem emelkedett jelentősen a
pandémia helyzet hatására sem, 77 fő vettek nyilvántartásba, ami 2,82%-os munkanélküliségi rátát
jelent. Ez jóval kedvezőbb az országos szintnél.
A naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya viszont magas a foglalkoztatottak közel
háromnegyede járt el más településre dolgozni naponta. 2011-ben ez 76%-volt. Tehát kijelenthető,
hogy a foglalkoztatottak nagy része, több mint háromnegyede nem helyben dolgozik. Ez azzal is jár,
hogy a városban a foglalkoztatottak munkalehetősége erősen függ a környező ipari centrumok
fejlődésétől.
Problémát okoz jelenleg a város lakosságának viszonylagos alulképzettsége. A lakosság képzettségi
szintjét elemezve tehát elmondható, hogy magasabb a kevéssé kvalifikált rétegek aránya.
Vélelmezhető, hogy a 2011-es népszámlálási adatok óta eltelt közel 1 évtized alatt számottevően
javultak az iskolázottsági adatok.
A jövedelem tekintetében legújabb településsoros adatok 2014-ből érhetők el. Ez alapján Bodajk a 9.
jövedelmi decilisbe tartozik, azaz majdnem a lejobb kategóriába került. A lakosság jövedelmi helyzete
a nagyjából egyezik a dunántúli fejlett, dinamikus településekével.

ábra Bodajk jövedelmi helyzete 2014-ben
Forrás: http://www.terport.hu/tematikus-terkepek/az-egy-lakosra-juto-atlagos-havi-nettojovedelem-telepulesi-jovedelmi-tizedek-sze

1.3.

A település gazdasági helyzete

A gazdasági aktivitás az utóbbi évtized második felében egyértelműen dinamizálódást mutatott
Bodajkon, összhangban az országos és Fejér megyei trendekkel. A regisztrált vállalkozások számának
növekedése a 2010-es évtized első felét jellemző stagnálás után a 2016-os évtől indult be. A
vállalkozások száma 2014-2019 között 17%-kal nőtt.

Regisztrált vállalkozások számának alakulása Bodajkon GFO'14 (db)
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ábra Regisztrált vállalkozások számának alakulása Bodajkon 2014-2019
Forrás: KSH

2019-ben az ezer főre jutó vállalkozások száma 105 db volt Bodajkon, ami elmarad a megyei átlagtól,
és a járásszékhely Mór értékétől (133 db), valamint a környező települések többségétől is.

ábra Vállalkozási sűrűség Magyarországon 2019-ben
Forrás: KSH
A vállalkozások létszám adatai alapján egyértelműen meghatározó a mikrovállalkozások köre. Ugyan
csökkent a 0 foglalkoztatottat alkalmazó vállalkozások köre, de még több mint 14%-ot tett ki 2019-ben
is. Az 1-9 főt alkalmazó mikrovállalkozások aránya 85%. 10-19 főt 1 db, 20-49 főt szintén 1 db
vállalkozás alkalmazott, így 2 vállalkozás képviseli a kisvállalkozó szektort. Mindössze 1 vállalkozás
foglalkoztat 50-249 főt, elérve a középvállalati méretet. A korábbi években 1 vállalat érte el létszám
alapján a nagyvállalati méretet.

Vállalkozások méret szerinti megoszlásának alakulása Bodajkon
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250-499 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14 (db)
50-249 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14 (db)
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A településre soha nem volt a jellemző az erős ipari jelenlét. Agrár jellegű településből a környező
bányászat változtatta urbánusabbá Bodajkot. A bányászat leállításával a kilencvenes évektől új,
elsősorban külföldi (német, amerikai, japán) érdekeltségű üzemek épültek a közeli településeken,
amelyek olcsó és főleg szakképzett munkaerőt kerestek. Ezeknek - elsősorban a járműipar köré
szerveződő - vállalatoknak otthont adó Móri Északnyugati Ipari Park jelentős munkaerőt vett fel
Bodajkról is.
2010-es évek elejétől a helyi gazdaság is számottevő fejlődésnek indult. 2012-ben zöldmezős
beruházással Bodajkra telepített üzemet a Sonima Kft, és 2014-ben 1200 m2-es csarnokot létesített a
bodajki ipari területen a FE-CO Mór Kft is. Mindkét vállalkozás jelentősen hozzájárul a város gazdasági
életének erősödéséhez.

Vállalkozások ágazatonkénti megoszlása Bodajkon 2019-ben
Regisztrált vállalkozások száma az építőiparban
Regisztrált vállalkozások száma az oktatásban
Regisztrált vállalkozások száma az ingatlanügyletekben
Regisztrált vállalkozások száma az információ,…
Regisztrált vállalkozások száma az egyéb szolgáltatásban
Regisztrált vállalkozások száma az adminisztratív és…
Regisztrált vállalkozások száma a szállítás, raktározásban
Regisztrált vállalkozások száma a szálláshely-…
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Regisztrált vállalkozások száma a szakmai, tudományos,…
Regisztrált vállalkozások száma a pénzügyi, biztosítási…
Regisztrált vállalkozások száma a művészet,…
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Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság,…
Regisztrált vállalkozások száma a kereskedelem,…
Regisztrált vállalkozások száma a humán-egészségügyi,…
Regisztrált vállalkozások száma a vízellátás, szennyvíz…
Regisztrált vállalkozások száma a feldolgozóiparban
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A regisztrált vállalkozások ágazatonkénti megoszlását áttekintve megállapíthatjuk, hogy az
ingatlanügyekben működik a legtöbb vállalkozás (15%), amit a mezőgazdaság (13,8%), majd az
építőipar követ (12,4%). Jelentősebbnek mondható még a szakmai, tudományos és műszaki
tevékenység (9,5%) és a kereskedelem, gépjárműjavítás is (8,3%). Összehasonlítva az országos
megoszlással, megállapíthatjuk, hogy a bodajki sorrend kissé eltérő, országosan a mezőgazdaság a
vezető szektor, a vállalkozások száma kiugró az önálló vállalkozások nagyon magas aránya miatt. Ezt
követi az ingatlanügyletek, majd a szakmai, műszaki, tudományos tevékenység.

2.0 Mitigációs elemzés
2.1 Energia
A települési üvegházgáz kibocsájtás elemzésekor a hazai KSH tájékoztatási adatbázisaira, illetve a hazai
gazdaságszerkezeti elemzésekre támaszkodunk. Ismerve az országos energiamixet és a hazai szektorok
energiafogyasztási modelljét, egy, a hazai átlaghoz fő összetevőiben igencsak hasonlító ÜHG
kibocsátási összképet vártunk Bodajk esetében is.
A települési üvegházgáz kibocsájtást így nagyban meghatározza:
•
•
•

a lakossági energiafogyasztás
az ipari energiafogyasztás
továbbá a közlekedés és szolgáltató szektor energiafogyasztása

Ahogyan az a továbbiakban is láthatjuk, az átlagos települési energiafogyasztási és ÜHG kibocsátási
arányok/jellegzetességek a településen visszaköszönnek, azonban, kistelepülés révén eltéréseket is
tapasztalunk az országosan jellemző települési ÜHG szerkezettől.

ábra A hazai energiaszektor főbb számokban4

ábra Az egyes szektorok végső energiafelhasználása (ezer tonna
olajekvivalensben)5
Fentiek alapján látható, hogy hazánkban összesen 18 millió toe körül alakul a végső
energiafelhasználás, amelyből átlagosan 6 millió toe felett alakul a lakosság és 4-4 millió toe körül
adódik az ipar és a közlekedés végső energiafelhasználása az utóbbi évtizedben.
A KBTSZ által javasolt módszertan egy eltérő megközelítést alkalmaz, így a közlekedés kibocsájtás
mértékét a településen a forgalmi adatokból és nem az energiahordozó felhasználásból számítjuk
(településre lebontott, nyilvánosan elérhető értékesített üzemanyagstatisztikák hiányában). Ezért
módszertani eltéréseket tapasztalhatunk a fenti összefoglaló tábla adatai és a kistelepülési adatok
számítása között.
Villamosenergia

A településen szolgátlatott villamasoenergia
mennyisége
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4
5

https://www.ksh.hu/energiagazdalkodas
https://www.ksh.hu/thm/3/indi3_1_2.html

A 2019-ben szolgáltatott villamosenergia
megoszlása az egyes szektorok között
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ábra A településen szolgáltatott villamosenergia megoszlása és trendje6
A bemutatott adatok alapján a villamosenergia felhasználás több mint 54%-ért a lakosság, 23%-ért az
ipar és 20%-ért a szolgáltató szektor felel. Az utóbbi években a helyi ipar lassú csökkenő/stagnáló
trendet, míg a szolgáltató szektor hasonló mértékű felzárkózást mutat, úgy, hogy a lakosság
fogyasztása 3.800-4.000 ezer kwh/év között ingadozik.
A forrástábla az alábbiak szerint részletezi a kapott értékeket:
Lakosság
részére
Időszolgáltatott
szak
villamosenergi
a (1000 kWh)
2012
. év
3980
2013
. év
4009
2014
. év
3687
2015
. év
3719
2016
. év
3783
2017
. év
3935
2018
. év
3938

6

Kommunális
célra
szolgáltatott
villamosenergi
a (1000 kWh)

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés

Mutatók
Mezőgazdasági
Ipari célra
célra
szolgáltatott
szolgáltatott
villamosenergi
villamosenergi
a (1000 kWh)
a (1000 kWh)

Közvilágításra
szolgáltatott
villamosenergi
a (1000 kWh)

Egyéb célra
szolgáltatott
villamosenergi
a (1000 kWh)
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14
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1348

5
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743

12

1772

0
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883

0

1663

0

120

1205

93

1720

0

134

1305

91

1680

0

125

1482

95

1634

0

133

1652

2019
. év

4001

95

1695

0

132

1508

Ezek alapján a villamosenergia fogyasztás alapú éves kibocsájtás:
•
•
•
•
•

A lakossági szektor esetében: 1.440,3 t CO2/év
Az iparban: 610,2 t CO2/év
A szolgáltató szektorban 542,88 t CO2/év
Míg a közvilágítás 47,52, az önkormányzat pedig 34,2 t CO2/év ÜHG keletkezéséért felelős.
Mezőgazdasági célú felhasználásra nincs nyilvánosan elérhető adat a település esetében.

Az adatsorokból is látható, hogy a lakossági szektor villamosenergia felhasználásból eredő ÜHG
kibocsátási dominanciája az országos átlagnak megfelelően alakul.
Földgáz
A földgáz fogyasztás esetében is hasonló megoszlást fedezünk fel, a lakossági fogyasztás mellett
eltörpül a többi szektor adata. A földgáz fogyasztásból adódó ÜHG kibocsájtásokat az alábbi
táblázatban foglaltuk össze (adatok t CO2-ben):
Önkormányzat Lakosság Ipar
SZÉN-DIOXID

144,80

2880,74

17,36

Szolgáltatás Mezőgazdaság ÖSSZESEN
238,66

0,00

3281,57

A 2019-ben szolgáltatott földgáz megoszlása az
egyes szektorok között
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A településen szolgáltatott földgáz mennyisége
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ábra A földgázfogyasztás trendjei és megoszlása7
A földgázból fakadó fogyasztás trendjeinél meghatározó az időjárási hatás, átlagos alatti hőmérsékletű
teleken egyértelműen jelentkezik a fogyasztási adatok kiugrása. Így a lakossági fogyasztás 2017-ben
érte el a csúcsát, azóta lassan csökken, de viszonylag magas szinten ragadt, ami a rezsicsökkentési
intézkedések hatása is lehet, ti. egyre többen állnak át ismét földgáz használatra. A többi szektornál
érdemi trendek nem mutathatók ki, egyedül a szolgálató szektornál volt szignifikáns csökkenés 2014re, és az akkor kialakult alacsony volumen a későbbiekben is rögzült.
Egyéb fosszilis tüzelőanyagok
Végül, de nem utolsó sorban az egyéb fosszilis fűtőanyagok kibocsájtását is megvizsgáltuk a
településen:
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)
1 538 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

szénnel és fával:
K45
becsült települési lakossági tűzifafelhasználás:
becsült települési lakossági szénfelhasználás:

238 db lakás
21 520 db lakás
2 731 db lakás
2217 tonna/év
79 tonna/év

ábra A tűzifa és szénfelhasználás becslése a KBTSZ módszertan szerint
7

KSH alapján saját szerkesztés

A településen elfogyasztott szén és tűzifa mennyiségének becslésére a megyei ingatlanok tüzelési mód
szerinti megoszlása alapján arányosítottunk. Az így kapott kibocsájtási érték: 253,46 t CO2/év.
Összegezve:
A fent említett hármas tagolású energiamixet tekintve:
•
•
•
•

A lakosság kibocsájtása összesen: 4574,56 t CO2
Az iparé 627,56 t CO2
A szolgáltató szektor a második legnagyobb kibocsájtó: 781,54 tonnával.
Míg a többi szektor együttesen alig 226,52 tonnáért felel.

Ezek alapján egyértelműen rögzíthető, hogy a legmarkánsabb beavatkozási lehetőség a stratégia
célrendszerének mitigációs oldalán a lakossági energiafogyasztás hatékonyságának növelése lesz.
Az energiafelhasználásból származó teljes kibocsátás 6210,19 t, a teljes kibocsátás 63,7%-a, ami
elmarad az országos átlagtól (72,6%). Ez főként annak tudható be, hogy a fosszilisenergiahordozókat
használó energiatermelés általában nincs jelen a kistelepüléseken, így Bodajkon sem. A kissé országos
átlag alatt maradó részarány ellenére nem vitatható, hogy az energiafelhasználásól fakadó ÜHG
volumen csökkentése a legjelentősebb eleme kell legyen a stratégiai célrendszernek.

2.2 Ipari kibocsájtás
Az ipari tevékenységekhez azonban nem csak energiafogyasztás eredetű üvegházgáz kibocsájtás
kapcsolódik, de a gyártási folyamatok egyéb járulékos ÜHG termelését is figyelembe kell vennünk.
Ehhez legbiztosabb támpontot nagyvállalatok esetében az ETS, míg hazai kisvárosok esetében az OKIR
rendszer nyújt.
Bodajk esetében is ez utóbbi adatforrást vesszük alapul.

ábra A településen jelentett légszennyezők és üvegházgázok adatbázisa8
Így a kén-oxidok és metánszármazékok alapján becsült éves kibocsájtás: 50,1 t CO2. Ez teljesen
elhanyagoltható mértékű kibocsátás, a teljes kibocsátás mindössze 0,5%-a, ez nagyságrenddel marad
el az országos átlagtól (10,5%).

2.3 Közlekedés
A közlekedés esetében az alábbi főbb tényezőket szükséges a KBTSZ módszertan alapján megvizsgálni:
A KBTSZ módszertan 3 tényezőt vesz figyelembe a közlekedési kibocsátás azonosításához:
-

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 fentiekből adódó összesített közlekedési kibocsájtás 1135,16 t CO2e.
A településen belüli, helyi, egyéni utazások ÜHG kibocsátásának kiszámításához az alábbi
információkat használtuk:

8

http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR

a településre vonatkozó, személygépkocsival megtett, a
lakótelepülésen belül történő munkába járás összesített napi
időtartama egy irányba (egyedi KSH adatkérés alapján)
a településen regisztrált benzinüzemű személygépkocsik
száma

20 perc
1510 db

a településen regisztrált gázolajüzemű (dízel)
személygépkocsik száma
a település nem állami kezelésű útjain bonyolódó
autóbuszforgalom futási teljesítménye (szolgáltatótól
lekérdezendő)

379 db

150000 jműkm / év

ábra A helyi lakosok közlekedéséből eredő kibocsájtás

Az állami utak forgalmának kiszámításához a hivatalos forgalomszámlálási adatokat használtuk, melyek
a két állami út Bodajk területén áthaladó útszelvényeire az alábbi adatokat tartalmazzák.
közút száma
8209
8204

kezdő
egyes
csuklós
szelvény végszelvény személygépkocsi kistehergépkocsi autóbusz autóbusz
0
1,99
1443
308
156
1
10,45
12,26
2538
484
107
7

ábra A településre eső állami utak forgalma
Így a becsült napi jármű km mutatók a következőképpen alakulnak.
•
•
•
•
•
•

személygépkocsi: 7465 járműkm/nap
kis tehergépjárművek: 1489 járműkm/nap
autóbuszok: 519 járműkm/nap
nehéz tehergépkocsi: 312 járműkm/nap
járműszerelvények: 31 járműkm/nap
motor: 178 járműkm/nap

Ezek alapján elmondható, hogy a település mellett elhaladó 81-es főút forgalma szignifikánsan
nagyobb, azonban nem számoljuk bele a település közlekedési eredetű kibocsájtásába, ami miatt
relatíve alacsony ÜHG értékeket kapunk, megyei szinten sem jelentős forgalmi intenzitással.
A közlekedésből eredő ÜHG kibocsátás a teljes ÜHG kibocsátás mindössze 11,6%-át adja, jelentősen
elmaradva a 18%-os országos átlagtól. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a motorizáció előretörése és
a személygépkocsi használat növekvő trendje nem jelent növekvő gondot a település
fenntarthatósága, és az ÜHG kibocsátás szempontjából, így prevenciós jellegű célok és intézkedések
tervezése Bodajkon is indokolt.

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

Kérődzők kibocsájtása
Hígtrágya alapú emisszió
Szántóterületek trágyázásából eredő metán felszabadulás

Jellemzően a mezőgazdasági tevékenységek nem szén-dioxid oldalon járulnak hozzá az üvegházgáz
képződéshez, hanem a jóval szennyezőbb metán és nitrogén oxid származékok termelése jelenti a fő
problémát. Ezen utóbbi két anyagcsoport jóval tovább marad a légkörben, mint a szén- dioxid, így jóval
szennyezőbbnek is tekintjük.
Kérődzők:
A 2011-es kistermelői összeírás alapján a településen 30 db szarvasmarha és 517 juh található, melyek
kibocsájtása 169,08 t CO2e (szén-dioxid egyenértékes).
Hígtrágya emisszió
A hígtrágya emissziót hasonló módszerrel, a kistermelői összeírás alapján számoltuk ki, az egyes
állatfajokra vetített, éves képződő hígtrágyamennyiség átlagai alapján.

Év:
Összes
szarvasmarha:
Tehén:
Nem tejelő
szarvasmarha:
Összes
sertés:
Tyúk:
Kacsa:
Lúd:
Pulyka:
Összes
baromfi:

2018

Metán

Dinitrogén
oxid

30 db

19,49 t CO2e

10,21 t CO2e

30 db

19,49 t CO2e

10,21 t CO2e

0 db

0,00 t CO2e

0,00 t CO2e

43 db

3,41 t CO2e

0,84 t CO2e

0,75 t CO2e

0,54 t CO2e

990
187
20
19

db
db
db
db

1 216

az összesített kibocsájtás így: 70,5 t

Szántóföldi trágyázáshoz fűződő kibocsájtás

Év:
Megyében felhasznált
istállótrágya, vagy
szervestrágya
mennyisége
(bázisévtől függően)
Megyében felhasznált
összes műtrágya
mennyisége
Megyében kijuttatott
összes trágya
mennyisége:
Megyei szántóterület:

2019

158 049 tonna
79382 tonna
237 431 tonna
250,2 ezer ha

Település
szántóterület, egyéni
gazdaságok:

19 403 276 m2

Település
szántóterület,
gazdasági
szervezetek:

18 638 143 m2

Település összes
szántóterület:
Településre kijuttatott
trágya:

3,8 ezer ha
3610 tonna

A szántóföldi trágyázás kapcsán megvizsgáltuk a KSH szerint a megyében szántóföldekre juttatott
szerves- és műtrágya átlagos mennyiségét hektárra vetítve, majd a kapott átlagértékekkel szoroztuk a
települési szántóterületeket (magán és gazdasági társaságok tulajdonában lévő földeken egyaránt), s
eredményül 1.185 t CO2e-t kaptunk. Ez a teljes kibocsátás 14,2%-a, ami kismértékben meghaladja az
országos átlagot (11,2%).
Mint látható, a mezőgazdasági kibocsájtás jóval kevesebb az energiafogyasztásból adódó ÜHG
emisszióhoz képest, így értelemszerűen a legnagyobb mitigációs megtakarításokat nem itt kell
terveznünk. Ugyanakkor fenntarthatóbb, talajkímélőbb agrotechnológiai eljárásokkal a
műtrágyázásból adódó kibocsátásokat lehetne csökkenteni.

2.5 Hulladék
A hulladék képződésből származó ÜHG kibocsátást a szilárdhulladékból és a szennyvízkibocsátásból
származó emissziók adják.
A település szilárdhulladék kibocsátása az elmúlt másfél évtizedben az alábbiak szerint alakult. A
deponált szilárdhulladék mennyisége a 2010-es évek elejére, közepére jelentősen csökkent, de sajnos
azóta ismét emelkedő trendet mutat, még akkor is, ha ez nem lineáris.

Mutatók
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0

1765,8

1777,8

EFFH@.4C.

26,7

8,3

1150

1176,7

EFFI@.4C.

14,8

0

1318,3

1333,1

EFFJ@.4C.

15,4

1094,7

1110,1

EFKF@.4C.

14,8

987,7

1002,5

EFKK@.4C.

20,2

14,2

927,2

947,4

EFKE@.4C.

16,3

10,8

883,3

899,6

EFKL@.4C.

18,3

12,6

810,6

828,9

EFKM@.4C.

16,4

2,6

882,9

899,3

EFKN@.4C.

13,7

0

886

899,7

EFKG@.4C.

40,9

4,9

909,1

950

EFKH@.4C.

62

16,9

1018,3

1080,3

EFKI@.4C.

64,4

6,9

943,5

1007,9

EFKJ@.4C.

82,8

17,4

919,5

1002,3

ábra A településen kezelt hulladék mennyisége, az ártalmatlanítás módja
szerint

A fenti táblázatban az is látható, hogy az újrafeldolgozott hulladékok mértéke is növekszik, azonban
arányában még mindig csak kb. 8%-át teszi ki, tehát ez érdemi ÜHG csökkenést nem fog eredményezni
középtávon.
A hulladékból származó ÜHG kibocsátás teljes volumene 1284,53 COe t, melynek ¾-e a szilárdhulladékkezelésből, egynegyede a szennyvízkezelésből származik. A hulladékból származó kibocsátás aránya
13,2%, ami több mint kétszerese az országos átlagnak.

2.6 Zöldfelületek
A települési zöldfelületek (ahogyan azt az adaptációs elemzésben is bemutatjuk majd) relatíve
alacsony felületet tesznek ki, így a számított éves ÜHG megkötés: -374 t CO2

2.7 Teljes ÜHG mérleg
0

SZÉNDIOXID

METÁN

DINITROGÉNOXID

CO2

CH4

N2O

ÖSSZESEN

ÜVEGHÁZGÁZ LELTÁR
1.
ENERGIAFOGYASZTÁS

6 210,19

6 210,19

1.1. Áram
1.2. Földgáz
1.3. Távhő

2 675,16
3 281,57
0,00

2 675,16
3 281,57
0,00

253,46

253,46

KIBOCSÁTÁS

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

t CO2 egyenérték

0,53

0,00

49,60

50,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,53

0,00

49,60

50,13

1 135,16

0,00

0,00

1 135,16

3.1. Helyi közlekedés
3.2. Ingázás

129,68
67,09

129,68
67,09

3.3. Állami utak

938,40

938,40

4. MEZŐGAZDASÁG

192,73

4.1. Állatállomány
4.2. Hígtrágya

169,08
23,65

4.3. Szántóföldek
5. HULLADÉK
5.1. Szilárd
hulladékkezelés
5.2.
Szennyvízkezelés

NYELÉS

1 165,38

1 197,12

1 389,85

11,60

169,08
35,25

1 185,52

1 185,52

119,16

1 284,53

965,48

965,48

199,90

119,16

319,06

ÖSSZES KIBOCSÁTÁS

7 345,88

1 358,11

1 365,88

10 069,87

NAGYIPAR NÉLKÜL

7 345,35

1 358,11

1 316,28

10 019,74

6. Nyelők

-373,99

-373,99

NAGYIPAR NÉLKÜL

6 971,89

1 358,11

1 365,88

9 695,88

VÉGSŐ KIBOCSÁJTÁS

6 972,42

1 358,11

1 415,48

9 746,01

3.0 Alkalmazkodási helyzetértékelés- Bodajk
alkalmazkodóképességének elemzése az éghajlatváltozás hatásaihoz
A mitigációs feladatokon túl a település adottságainak értékelésekor kiemelt figyelmet kell fordítanunk
az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodóképesség vizsgálatára.
A Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott, a Kormány által előírt városi klímastratégiai
módszertan, valamint az EU Adaptációs Stratégiája, az IPCC Ötödik Helyzetértékelő Jelentése, a
VAHAVA kutatás, a NÉS-2 (Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia), mint meghatározó
alapdokumentum, a NATéR (Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer) továbbá több hazai
tudományos publikáció figyelembevételével Magyarországon az éghajlatváltozás hatásaiból fakadó 12
kiemelt problémakört különíthetünk el, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

ábra Az éghajlatváltozás szempontjából kiemelt problémakörök9
A fent értékelési szempontokat a Fejér Megyei Klímastratégia is vizsgálta, ahol az egész megyére az
alábbi kockázatelemzés készült (a skála 1-3ig terjed, ahol 3-as a kiemelten erős kockázati faktor és
egyes érétket vesznek fel az elhanyagolható tényezők). Az országosan egységesen kiemelt kockázatot
jelentő hőhullámok és épület viharkár éghajlati problémakör mellett a megyében a belvíz, az aszály és
turizmus veszélyeztetettsége is kiemelten erős.
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Hatás:

Hőhullá
mok

Épület
ek

Árv
íz

Belv
íz

Villámár Aszá
víz
ly

Ivóvíz
készlet
ek

Termés
zeti
értékek

Erdőtü
zek

Turizm
us

Besorol
ás:

3

3

1

3

2

2

2

2

3

3

ábra Az éghajlatváltozás szempontjából kiemelt problémakörök a megye
esetében10
A tíz elemű skálát kibővítve, az adaptációs elemzés és a KBTSZ által javasolt települési barométer
kitöltésével az alábbi eredményekre jutottunk Bodajk település esetén:
Hatás:

Hőhullá
mok

Infrastruk
túra
károk

Árv
íz

Bel
víz

Villámá
rvíz

Asz
ály

Ivóvíz
készle
tek

Termés
zeti
értékek

Erdőtü
zek

Allergé
nek

Levegőmin
őség

Turiz
mus

Besoro
lás:

3

3

1

2

3

3

2

3

2

2

1

1

ábra Az éghajlatváltozás szempontjából kiemelt problémakörök a
településen11
Azaz az országosan és megyei szinten is kiemelt problémakörnek számító hőhullámok, épület
viharkárok, aszály mellett Bodajkon a villámárvízveszély és a természeti értékek veszélyeztetettsége
kiemelten erős.
A fenti elemzés alapján a következő alfejezetekben kiemelten foglalkozunk az alábbi témákkal:
•
•
•
•
•

Hőhullámok
Az aszály hatásai a mezőgazdaságra és a helyi életközösségekre
A domborzati adottságokból eredő villámárvíz kitettség
Természeti értékek helyi életközösségek veszélyeztettsége
Infrastruktúra, épületek viharkárok általi veszélyeztetettsége

Minden esetben igyekszünk a várható hatás-érzékenység-kitettség-alkalmazkodóképesség metodika
alapján megtenni az értékelést, és amennyiben lehetséges, aggregált indexekkel kifejezni az egyes fő
hatásdimenziókat.
Az értékelés alapja a következő modell:
kitettség + érzékenység = várható hatás + alkalmazkodási kapacitás = sérülékenység.
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3.1 Bodajk klímahelyzetének általános értékelése
Magyarország évi középhőmérséklete országos átlagban 10,3°C az 1981–2010-es normál időszak
adatai alapján. Az ország túlnyomó része a 10-11 °C közötti évi középhőmérsékletű zónába tartozik. A
több mint egy évszázad folyamatait elemző vizsgálatok azt mutatják, hogy a hazai változások a
hőmérséklet tekintetében jól illeszkednek a globális trendekhez. A múlt század eleje óta tapasztalt
1,15°C-os országos mértékű emelkedés meghaladja a globális változás 0,9°C-ra becsült mértékét.
Bodajkon az éves középhőmérséklet értéke az 1980-2010-es évek átlaga alapján közel 11o C fok. Az
1981-2016 között bekövetkezett változást mutatja az alábbi ábra. Bodajkon az utóbbi közel 4
évtizedben az évi középhőmérséklet változása megközelítette a 1,5oC fokot. Ezzel a kevésbé érintett
térségek közé tartozik, de a változás így is jelentős.

ábra Az évi középhőmérséklet alakulása Magyarországon 1981-2016
között
A csapadék térben és időben nagyon változékony, így az éghajlatváltozás hatására bekövetkező
tendenciákat nehezebb kimutatni, mint a hőmérséklet esetén. Míg az évi középhőmérséklet az elmúlt
36 évben szignifikáns növekedést mutat, addig a csapadék egyirányú szignifikáns változása egy
hosszabb, több mint 50 évet felölelő időszakban sem mutatható ki egyértelműen. A nyugati
országrészben, valamint a Dunántúl középső részén csökkenés jellemző az elmúlt fél évszázadban,
ahogy az az alábbi 1961-2016 közötti éves csapadékösszeg csökkenést bemutató ábrából kiderül.
Bodajkon csekély, 0-6% közé eső csapadék növekedés mutatható ki.

ábra Évi csapadékösszeg változása Magyarországon 1961-2016 között
Forrás: OMSZ
Ahogyan az a fejezet bevezetőjében is bemutatásra került, bizonyos éghajlatváltozási tényezők,
(úgymint pl. a hőhullámok vagy a viharkockázat) az ország egészét érintik, illetve számos hatás Fejér
megyében a helyi mezoklímákban az országostól eltérő sajátosságokat eredményez.
Ezért most a térség hőmérsékleti és csapadék előrejelzéseit mutatjuk be regionális klímamodellek
alapján, s a további alfejezetekben csak visszautalunk az itt leírtakra:
Csapadék:

ábra A csapadékösszeg változása az ALADIN és REMO modellek alapján12
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Az ország egészére jellemző, hogy a következő 30 évben az éves csapadék összegszerű változására nagy
valószínűséggel nem, de az időbeli eloszlás kedvezőtlenebbé válására számítunk, mely a század végére
még inkább felerősödik, a nyarak aszályosodása szignifikánssá válik (akár 26%-al kevesebb eső). A többi
évszak tekintetében a regionális modellek nem mutatnak a csapadékösszegben szignifikáns változást,
ennek ellenére minden évszakban gyakoribbá válhatnak a száraz, aszályos periódusok, illetve a
villámárvizeket. árvizeket okozó nagycsapadékos helyzetek. Mindez új kihívásokat is implikál:
•
•
•

A mezőgazdaságnak a növénykultúra váltással igazodnia kell az aszályos, száraz időszakok és
nagycsapadékos helyzetek gyakoribbá válásához, azok váltakozásához
Kapacitásokat kell létesíteni a villámárvizek kezelésére (vízelvezető infrastruktúra)
Tározó kapacitásokat kell létesíteni (országos, regionális és helyi szinten) a csapadékvíz
letárolására és az öntözési szükséglet biztosítására a helyi csapadékmérleg mesterséges
kiegyenlítésére.

Hőmérséklet:

ábra Fent: Magyarország átlaghőmérséklete az 1971-2000 időszakban
(°C) lent: Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 20212050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján (°C) balra és a
regcm modell alapján jobbra

Ahogyan az ábrán látható, még a RegCM modell kevésbé borúlátó jövőképe is 1-1,5 celsius fok, míg az
Aladin modell a globálissal megegyező 2-2,5 celsius fok átlaghőmérséklet változást jelez előre. Az
várható emelkedés éves viszonylatban (ahogyan arra a következő alfejezetekben rámutatunk) jelentős
aszály és hőhullám kockázatokat, valamint a helyi flóra és fauna alkalmazkodási kihívásait hozza
magával, illetve a természetes élőhelyek gyors megváltozásával is számolnunk kell.
Ahogyan azt a globális helyzetképen is láthatjuk, 1-1,5 celsius fok átlaghőmérséklet változás is számos
szignifikáns jelenséggel jár (szárazföldi jégtakaró olvadása, tengervízszint emelkedés stb.). Bár
hazánkban a globális éghajlati problémák egy részével nem kell számolnunk, pl. a vízkészlet
gazdálkodás azonban minden eddiginél jelentősebb kihívást jelent majd Bodajkra és az ország egészére
nézve.

3.2 Aszály
Az aszály ugyan általánosan ismert, azonban korántsem egyszerű, hanem komplex fogalom. Fontos
tisztázni, hogy milyen értelemben kívánjuk használni. Általában tartós csapadékhiányt és a vele járó
magas hőmérsékletet értjük alatta.
Az aszály (drought) használata gyakran keveredik a szárazságéval (dry). Az aszály időben átmeneti
jellegű, míg a szárazság tartós. A vízhiányt (water scarcity), amely az emberi tevékenységből származó
túlzott vízfelhasználás eredménye, szintén eltérően kell értelmeznünk, amikor az aszály kezelésére
(drought management) felkészülünk. Ez utóbbi magában foglalja az aszály monitoringját, az
aszálykárok mérséklését és csökkentését.
Diszciplínánként is jelentős eltéréseket tapasztalhatunk az aszály fogalmi rendszerére vonatkozóan.
Donald A. Wilhite és Michael H. Glantz (1985) aszálydefiníciókkal foglalkozó írásában több mint
százötven meghatározást említ, amelynek száma a szerteágazó és egyre újabb célú használat
következtében folyamatosan nő. A definíciók különböző aszályjelenségeket írnak le, amelyek főbb
csoportjai a következők: meteorológiai, hidrológiai, mezőgazdasági, gazdasági, társadalmi.
Meteorológiai aszályon a tartósság és/vagy intenzitás szempontjából átlaghoz viszonyítva hosszú idejű,
esetenként többéves csapadékhiány előfordulását értjük. Hidrológiai aszály a felszíni és felszín alatti
vízkészletek hiányát jelenti a vízfolyások hozamának, a hó mennyiségének és a tavak, tározók, valamint
a felszín alatti vízadók szintjének szempontjából. Mezőgazdasági aszályról akkor van szó, ha egy adott
növény igényeihez képest, az adott időszak párologtató fejlettségi szintjéhez viszonyítva annyira
elégtelen a talaj vízszolgáltató képessége, hogy az a növényekben már visszafordíthatatlan károsodást
okoz, az elvárt terményhozam csökkenéséhez és minőségének jelentős romlásához vezetve. Gazdasági
aszály akkor fordul elő, amikor térben és időben veszélybe kerül a termelés mennyiségi vízellátása,
komoly energetikai és szállítási problémák keletkeznek, amelyek végül a gazdaság piaci zavarait
okozzák. Társadalmi aszály esetén a fizikai vízhiány már meghatározó hatással van az egészségre,
jólétre, életminőségre. A tartósan csökkenő vízellátás politikai viharokat, zavargásokat, régiók
elnéptelenedését, az ott élők elvándorlását okozhatja. Az alábbiakban elsősorban a mezőgazdasági
aszállyal kívánok foglalkozni, azonban egy átfogó szemlélet kialakítása megkívánja a többi
aszályjelenség figyelemmel kísérését is.13
Az aszály mérésére a legtöbb esetben úgynevezett indexeket alkalmazunk:
A fentiekből következik, hogy az aszály mérési gyakorlata korántsem egységes. Ez előrevetíti a nyert
adatok interpretációs bizonytalanságát, a különböző adatok összehasonlíthatóságának és különösen
átszámíthatóságának hazai és nemzetközi korlátait. A meteorológiai aszály mérése során jelentős
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bizonytalanságot okoz, hogy a mérést milyen küszöbértéknél indítjuk, milyen hosszú időszakot mérünk
egy éven belül vagy több éven keresztül, milyen gyakoriak a mintavételi időszakok, és ezek értékeit
hogyan halmozzuk. A mért nyers adatok információtartalmát könnyebb megérteni, ha különböző
egyszerű vagy származtatott indexeket képeznek belőlük.
Kontinentális szinten mára minden földrészre vonatkozóan üzemel monitoringrendszer. Az
aszálymegfigyelő központok az elterjedtebb aszályindexeket automatikusan számítják és digitális
térképeken, interneten teszik elérhetővé. Komplex aszályjelenségek a felhasználási cél szempontjából
pontosabban írhatók le speciális indexekkel. Ugyanakkor az aszályra vonatkozó egyik jelentős
hidroinformatikai probléma, hogy az adatok homogenitása (törés, hiányextremitás), kompatibilitása
és a mérési módszertan korántsem egységes, és ez a hatások összehasonlíthatósága területén számos
hátrányos következménnyel jár. Esetenként az adathozzáférés is indokolhatja olyan indexek
alkalmazását, amelyekhez részletesebb adatbázis szükséges. Napjainkban különösen a távérzékelési
szenzorok spektrális és tér/időbeli felbontásának gyors javulása, a nagyfokú automatizálási lehetőség
is eredményezheti újabb műholdas adatokból számítható aszályindexek bevezetését.
Az USA-ban működő aszálymonitoring-rendszer az interneten térinformatikai térképeken teszi közzé
az aszály mérésével kapcsolatos hat-hét aktuális és archivált különböző aszályindikátort. A
monitoringot a Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) a távérzékelt adatok elemzési adatai és a terepi
adatok alapján tartja fenn (URL1).
Az EU az elmúlt évtized tapasztalatai alapján szintén elhatározta, hogy a vízhiány, az aszály jellemzésére
EU-szintű indikátorokat kell kidolgozni, kockázati térképeket kell készíteni, és ki kell alakítani a korai
riasztási rendszert. Célként fogalmazták meg a korlátozott számú, de összehasonlítható indikátor
kialakítását. Jelenleg a következő indikátorok tesztelése folyik:
•
•
•
•
•

•
•

meteorológiai aszály: SPI – standardizált csapadékindex a gamma-eloszlás alapján számolva;
mezőgazdasági aszály: NDVI – normalizált vegetációs index a biomassza-intenzitással van
kapcsolatban;
mezőgazdasági aszály: fAPAR – a növényzet által abszorbeált fotoszintetikusan hasznos
napenergia;
talajnedvességi index: a pF görbe alapján számolt felvehető vízkészlettel van kapcsolatban;
hidrológiai aszály: SRI – standardizált lefolyásindex, amely adott hidrológiai valószínűségre
vonatkoztatva 1–3–12–18 hónapos időszakra számolja a halmozott vízhiányt, adott folyó adott
vízgyűjtőjén;
felszín alatti vízszintváltozás;
WEI+: Water Exploitation Index – vízkitermelési index.

Ezen fogalmak tisztázása után tekintsük át a Bodajkot és környékét érintő aszály kockázatokat:
Kitettség:
Az egyes ariditási indexek felbontása nagyrégiókra és nagyobb tájegységekre értelmezettek, így ehhez
képszerű illusztrációt a kistérségre (Magyarország harmada egy homogén területként jelenik meg)
vonatkoztatva nem célszerű szerepeltetni:

ábra Az ariditási index várható változása a 2021–2050 időszakra (fent) és
a 2051-2100-as időszakra (lent) az ALADIN-Climate klímamodell alapján14
A térkép az ariditási index átlagos évi értékeiben bekövetkező várható változást ábrázolja
Magyarországon a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell projekciója alapján, az 1961–
1990 referencia időszakhoz képest. Az ariditási index az évi csapadékösszeg és az évi potenciális
evapotranszspiráció hányadosaként áll elő, ahol az evapotranszspiráció Thornthwaite módszere
alapján került meghatározásra. A megjelenített értékek a két időszakra jellemző átlagos ariditási
indexek különbségei. Bodajk, az ország kb. harmadához hasonlóan a mérsékelten romló, azaz kis
mértékben növekvő aszálygyakoriságú régióban helyezkedik el a 2021-2050-es időszak tekintetében,
míg a globális tendenciákhoz hasonlóan a település helyzete a század második felében jelentősen
romlani fog, s a jelenleginél szignifikánsan súlyosabb aszályhatásokkal kell számolnunk.
A módosított, Pálfai féle aszályindex hasonló képet fest a térség jövőjére vonatkozóan, így azt nem
szerepeltetjük az elemzésben.
Árnyalja azonban a képet a csapadék komponens elemzése:
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Forrás NATÉR

ábra A száraz nyári időszakok változása az ALADIN és REMO modellek
alapján15
Az ariditást és az aszályt (vizsgálati módszer függvényében) több tényező is meghatározza:
•
•
•
•

a talaj hosszú távú vízmegtartó képessége
csapadékmennyiség változása és területi/időbeni eloszlása
őshonos társulások hozzájárulása a vízmegkötéshez
evapotranspiráció

Az egyik kiemelt komponens minden esetben a várható csapadékmennyiség és annak eloszlása:
Az egyes modellek alapján látható, hogy hosszútávon a 2071-2100-as időszakban nagy eséllyel várható
a nyári csapadék szignifikáns lecsökkenése, amely a Móri árkot és Bodajk térségét is érinti, nyáron akár
25-30%-kal csökkenhet a csapadékmennyiség, s az eloszlás más évszakokban is előnytelenül változik
az összmennyiség várható csökkenése nélkül.
Kitettség értékelés:
Összességében Bodajkról és közvetlen környezetéről elmondható, hogy az elsődleges kitettségi
tényező az éves csapadékeloszlás egyenlőtlen irányba történő változása, a nyári aszálykitettség hosszú
távon jelentkező szignifikáns erősödése.
Érzékenység:
A vízmegkötés és aszály szempontjából kiemelten fontos a talaj homoktartalma és a felszínborítás
mértéke, hiszen a magas homoktartalom alapvetően gyenge vízmegkötő képességhez és fokozott
párolgáshoz vezet, míg az alacsony mértékű növénytakaró tovább erősíti ezt a tulajdonságot:
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ábra Balra Erdőterületek aránya a település területéből, jobbra: a
gyepterületek aránya, alul: mesterséges felszínek aránya

Ahogyan a felszínborítottsági mutató is rávilágít, Bodajk viszonylag alacsony erdősültségi és
gyepterületi mutatóval rendelkezik, és vidéki összehasonlításban viszonylag magas a beépített
területek/mesterséges felszínek aránya. Ez azt jelenti, hogy lehulló csapadék megtartására a jövőben
két módon kell felkészülni:
•
•

Zöldfelületek, vízáteresztő burkolatok növelésével, a a természetes vízmegtartó kapacitás
fokozására
Szürke (azaz technológia alapú) vízhasznosítási rendszerek kialakításával a településen

Hatás
A jövőbeni várható hatás így a fenti tényezők aggregációjával jelentősen negatív képet fest. A csökkenő
nyári csapadékmennyiség és a magas beépítettségi mutató az aszály hatásait a városon belül is
felerősíti, míg a település környéki zöld felületek és mezőgazdasági területek is hasonló hatásokkal kell
megküzdjenek.
Az aszály potenciális jövőbeni hatásait a felszínborítottsági mutató változásával, az átalakuló
felszínborítással tudjuk a leginkább bemutatni:

ábra A földhasználat általános változási potenciálja 2050-ig

A NATéR földhasználat rétegcsoportja a Corine térképeiből kiindulva a földhasználat jelenlegi
településszintű mintázatát, valamint a környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatok figyelembe
vételével modellezett jövőbeli potenciális változásait mutatja be. A földhasználat jelenlegi mintázata
és változása környezeti és társadalmi hatások együttes eredménye. A NATéR-ba a következő
földhasználattal kapcsolatos adatcsoportok kerültek be:
•
•
•
•

Az egyes földhasználati kategóriák aránya a településeken 2006-ban,
A 2006-2030 között előrevetített változás,
A földhasználat változás potenciálja 2050-ig,
Egyes földhasználati kategóriák bővülésének potenciálja 2050-ig.

Ez azt is jelenti, hogy a következő harminc évben a Bodajki és környékbeli földterületek használata
jelentős mértékben megváltozhat (beavatkozás nélkül negatív irányba). A magasabb beépítettség
mikroklimatikus tényezőinek ellensúlyozásával és az alacsony erdősültségi arány növelésével jelentős
mértékben növelhető a térség adaptációs kapacitása, ezzel azonban már át is térünk az alkalmazkodási
képesség területre:
Alkalmazkodóképesség
A város aszály szempontú alkalmazkodóképessége több dimenzióban vizsgálható.
A mezőgazdaságban, elsősorban a szántóföldi növénytermesztésben az agrotechnológiák
átalakításával (pl. öntözés) vagy a megváltozott tenyészidőszak kihasználásával lehet fejleszteni az
alkalmazkodóképességet (pl. kukorica korábbi vetése). Az öntözés a főbb szántóföldi növények esetén
hozambővülést hozhat. Az őszi búza esetén ennek mértékét fél tonnára becsülik hektáronként.

ábra Öntözéssel elérhető termésnövekmény (t/ha) az őszi búza esetén
(2071-2100)

A kukorica korábbi vetésével közel 1t/ha átlagtermés növekedés is elérhető.

A természetes élőhelyek alkalmazkodóképességének elemzése az aszályproblémával kapcsolatos
alkalmazkodóképességet is jórész leírja.

ábra Az egyes növénytársulások alkalmazkodóképessége

A település és környezetének alkalmazkodási potenciáljának fontos része, hogy a helyi
növénytársulások kifejezetten jó alkalmazkodó képességgel rendelkeznek:
A NATÉR megfogalmazása alapján:
„Az adott természetes élőhely alkalmazkodóképessége a természetitőke-index, a Shannon-diverzitás
és a konnektivitás alapján. A számérték 0 és 4 közé esik.”
Azonban a termőhelyek alkalmazkodóképessége hosszú távon csak közepes:

ábra Termőhelyi alkalmazkodási potenciál
A termőhelyek alkalmazkodó képessége az abiotikus termőhelyi tényezők klímaváltozást pufferoló
képességét jellemző mutató, mely a jobb termőhelyeket (kedvezőbb talajú, mélyebb, jobb víztartó
képességű) premizálja.
Az aszályproblémával kapcsolatos alkalmazkodóképességet (is) jól jelzi a szántóföldi
növénytermesztési dimenzióban a humán faktorok alapján képzett komplex alkalmazkodóképességi
mutató. Ez alapján Bodajk közepesen, illetve gyengén lesz képes választ adni az aszály jelentette
kihívásokra.

ábra Komplex humán alkalmazkodóképesség a szántóföldi
növénytermesztés dimenziójában Bodajkon.
Forrás: NATÉR

Aggregált aszály sérülékenység:
Bodajk aszályproblémával kapcsolatos sérülékenysége rövid távon az országos átlagnak megfelelő,
azonban hosszú távon a nyári aszály szignifikánsan növekvő problémaként jelenik meg. A térség
besorolása a korábbi KBTSZ módszertan szerint középtávon 2-es, azonban a hosszú távú hatásokat is
figyelembe véve, és a hőhullámok kitettségeivel is számolva már az aszályproblémát hármas, kiemelt
kockázati tényező kategóriába soroltuk.
A sérülékenység azonban nem minden aspektusban magas. Pl. a tavaszi vetésű növények esetében a
sérülékenység mérsékelt vagy nem azonosítható.

ábra Tavaszi vetésű mezőgazdasági növények sérülékenysége Bodajkon
Forrás: NATÉR
Hasonló módon a természetes élőhelyek sérülékenysége is alacsony. Az ábra mutatja a klímaérzékeny
természetes élőhelyek egyesített sérülékenységét 2021-2050-ben a 2003-2006-os (referenciaidőszakbeli) 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.

Természetes élőhelyek sérülékenysége 2021-2050-es időszakban Bodajkon
az Aladin regionális klímamodell alapján
Forrás: NATÉR
A fenti összetett helyzetből is látszik, hogy az aszályprobléma kezelése egy komplex feladat, nem
minden dimenzióban jelent kiemelt problémát. Ugyanakkor számos ágazatot és szektort is érint, a
hatékony és fenntartható aszálykezelésre a meteorológiai világszervezet és vízgazdálkodási
együttműködés Közép- Kelet Európai tagszervezete készített egy stratégiai javaslatcsomagot, mely az
egyes társterületek integrációjának fontosságára is rávilágít az aszálykezelésben, illetve kiválóan
összeköti az aszálykezelés és a vízgazdálkodás (következő alfejezet) problematikáját.
Ez a mezőgazdaság számára több kihívást is jelent:16
•
•
•
•
•

Termesztett növénykultúra váltást
Új szárazságtűrő fajták meghonosítását
Talajkímélő agrotechnológiák előtérbe helyezését
Új öntözési technológiák alkalmazását
Vízmegtartás, vízvisszatartás növelését a mezőgazdasági területeken

Az aszály kezeléséhez nyújt segítséget az országos terv, melynek logikáját a következő oldalon találjuk:
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Útmutató az aszálykezelési tervek kidolgozásához

ábra: Integrált vízgazdálkodás – tervezési folyamat a Víz Keretirányelv és
az Árvíz Irányelv keretein belül

ábra: Aszálystratégia – az EU-szint, a vízgyűjtőszint és az országos szint
közötti kölcsönhatások17
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8-98. ábra forrása: Útmutató aszálykezelési tervek kidolgozásához Kidolgozás és megvalósítás az EU Víz
Keretirányelv összefüggésében https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cee_files/idmp-cee/idmpguidelines-hungarian-web.pdf

3.3 Épületek és épített infrastruktúrát érintő viharkárok
Az infrastruktúrát érintő kockázatok tekintetében három faktort vizsgálunk:
•
•
•

30 mm-t meghaladó csapadékos napok számát, a csapadékintenzitást
a hirtelen hőmérséklet esés hatásait
85km/h feletti széllökéseknek való ellenállást

Az elemzés egyszerűsítése érdekében kitettség, az érzékenység, a várható hatás és a sérülékenység
térképcsoportokat tömbösítve kezeljük:
A Települési épületállomány sérülékenység (TÉS) rendszer célja, hogy segítse a települési
önkormányzatokat abban, hogy felmérjék a lakóépületállomány éghajlati sérülékenységét; információt
nyújtson arról, hogy a településen – különböző klímamodellek és forgatókönyvek alapján – az
épületállományt is érintő klimatikus hatások (hőmérséklet, csapadék, széllökés) várhatóan hogyan
fognak megváltozni a 2021-2050 és a 2071-2100 időtávon; támpontot nyújtson abban, hogy a
különböző típusú épületek mennyire érzékenyek a fenti klímahatások változására, így segítse az
épületállománnyal kapcsolatos településfejlesztési, településrendezési munkát.
Kitettség

Ábra- kitettségi mutatók
Elhelyezkedésének köszönhetően a települést a kifejezetten erős és szélsőséges hatásoktól védi a
domborzat, így a kitettségi mutatókon látható, hogy a környezeténél sok esetben kedvezőbb
helyzetben van a település, így a nagycsapadékú események és viharos széllökések is kevésbé érintik,
míg a hőmérsékletváltozási kitettség környezetével azonos.
Érzékenység
A TÉS rendszer logikája a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerben alkalmazott éghajlati
sérülékenységvizsgálat módszerén alapul. A módszer alapján azzal becsülhetjük, hogy a társadalmi–
gazdasági rendszer valamely elemében – a TÉS esetében a lakóépületállomány – a klímaváltozás
hatásai milyen súlyos károkat okoznak a jövőben, hogy megvizsgáljuk a kitettséget: azaz, hogy a
klímaváltozás hatására a klímamodellek különböző forgatókönyvei alapján hogyan fognak változni
egyes éghajlati elemek; az érzékenységet: azaz, hogy a hatásviselők mennyire érzékenyen reagálnak a
fenti változásokra; illetve, az alkalmazkodóképességet: azaz, hogy a hatásviselő rendszerben a
potenciális károkat mennyire tudják kivédeni, minimalizálni.

ábra: érzékenységi mutatók
Az érzékenység tekintetében csak a szomszédos járásszékhelyre vannak adatok, de ez alapján közelítő
pontossággal megállapítható, hogy Bodajk esetén mérsékelt érzékenység jelentkezik, melyben az
infrastruktúra kielégítő állapota lehet a mérvadó.
Hatás:
Az érzékenységi és kitettségi tényezőkből az országos átlagnak megfelelő potenciális hatás vezethető
le. Az értékelési dimenzióban a legmeghatározóbb tényező így a település alkalmazkodóképessége,
melyet az ingatlanok életkorából becsülhetünk:
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ábra a településen épített lakások megoszlása építési év és használati
jelleg szerint
A fenti táblázatok alapján jól látható, hogy a lakások 69,9%-a az 1980-as évek előtt épült, így jelentős
részük a klímastratégia 2030-es időhorizontján éri el az 50 év feletti, de akár 100 éves kort is. Így
energetikai felújításuk és statikai vizsgálatuk célszerű. Mindezek mellett az arányszám az országos átlag
körül alakul, középtávon enyhe, hosszú távon közepes sérülékenységet eredményezve, valamint
jelentős energetikai felújítási potenciált hozva a korábbiakban kiemelt energiafogyasztóként
azonosított lakossági szektorban.
Ezen felül a település alkalmazkodási képességét több tényező is befolyásolja, ezek a:
•
•
•
•

Lakosok vagyoni és jövedelmi helyzete
Önkormányzati klímatudatosság
Település munkaerőpiaci helyzete, munkanélküliek aránya
Lakosság klímatudatossága

A további alkalmazkodóképességi összetevők demográfiai jellegűek, s az eltartottságra, aktív
jövedelemtermelésre nem képes rétegek arányára fókuszálnak, ugyanis minél magasabb ez az arány
feltételezetten annál alacsonyabb a klímavédelemre fordítható megtermelt helyi jövedelmek aránya
(mivel egyéb szociális kiadásokra kell fordítani azt a háztartások, önkormányzat és állami bevételek
szintjén is).
Emellett az önkormányzati és lakossági tudatosság is hasonló értékelési tényezőnek számít, ugyanis a
vagyoni helyzet mellett szükséges a források elköltésének szándéka, céljai is.
Ezt a motívumot a szemléletformálási értékelésnél mutatjuk be, ugyanis minden adaptációs dimenziót
ugyanolyan mértékben befolyásol.

ábra Adaptációs mutatók
A NATÉR adattérképek alapján elmondható, hogy a település az országos átlag szerinti öregedési, de
annál kedvezőbb munkanélküliségi indexszel kell, hogy számoljon így alkalmazkodóképessége
átlagosnak mondható. Ez azonban azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű külső forrás bevonásával kell
számolni minden nagyléptékű klímavédelmi intézkedés és beruházás megvalósításához, ugyanis sajnos
a hazai átlag települési önkormányzati költségvetés nem teszi lehetővé az ilyen jellegű beruházások
önerőből történő finanszírozását.
Sérülékenység
Érzékelhető a térképeken, hogy a NATÉR elemzése csak a 10.000 lakosegyenérték feletti településekre
terjedt ki, azonban a nagytelepülések környezetében jellemzően hasonló korú és adottságú
infrastruktúrával rendelkeznek a kistelepülések, így Bodajk helyzete jelentős mértékben hasonlít
Móréhoz.
A modellek pontossága azonban a számításba vett faktorok tekintetében és időben változik, így a
sérülékenység tekintetében két regionális előrejelző modellt állítunk szembe egymással:

ábra Sérülékenységi mutatók
Látható, hogy az időtáv növelésével, és más paraméterek bevonásávall (jobb oldal) már a kevésbé a
kismértékű sérülékenység közepes erősségűvé változik. Ha figyelembe vesszük az éghajlati kitettség
növekedését, egyes romló demográfiai tényezőket és az alapinfrastruktúra, ingatlanállomány lakossági
és önkormányzati lehetőségeket meghaladó felújítási igényét a század végéig (több karbantartáson és
renováción kell átessen), érthető, hogy növekszik a sérülékenység.
Értékelés:
Kedvező fekvésének köszönhetően a település rövid távon a környezeténél kedvezőbb kitettséggel és
hatásmutatókkal kell megbírkozzon, szinte mindegyik vizsgálati dimenzióban, azonban a század
második felében Bodajk infrastruktúra szintű alkalmazkodóképességét is a lakosság és az
önkormányzat infrastruktúra felújításra rendelkezésre álló forrásai határozzák majd meg.

3.4 Természetes élőhelyek sérülékenysége
Kitettség:
A legfőbb kitettségi dimenziók bemutatásra kerültek már a fejezet elején (csapadék és
középhőmérséklet) így csak egy további dimenziót értékelünk:

ábra Erdészeti klímaosztály változás 1991-2010 és 2021-2050 között az
ALADIN-Climate klímamodell alapján18
Ezek alapján a felületborítottság tekintetében egyrészt sztyeppésedéssel kell számolnunk, melynek
során a cseres-tölgyesek erdőssztyeppé alakulnak, illetve a jelenlegi erdőssztyeppek osztályba sorolása
nem változik.
Érzékenység:
Megegyezik az aszály tényezők esetében bemutatottakkal.
Hatás:
A hatás indikátorok között a sztyeppesedési folyamatból eredő és a klímaváltozásból eredő hatásokat
is igyekeztünk bemutatni:

ábra Az erdők becsült szénmegkötő képessége 2100-ban a referencia
időszak %-ban
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A szén megkötés változását adja meg a bázisidőszaki értékek százalékában a NATÉR cellékra nézve. A
jövőre vonatkozó értékek a bázisidőszaki erdőterület adott időpontben meglévő %-os értékét, illetve
ezen erdőterület %-os szén megkötési potenciálját jellemzik.
Ezek alapján elmondható, hogy kb. 30%-al romlik a helyi zöldfelületek szén és szén-dioxid megkötő
képessége, a jelentős sztyeppesedésnek és az erdőállomány ökológiai állapota romlásának
betudhatóan. A természetes növénytakaró kondíciójának javítása, az ökológiai alapú erdő- és
rétgazdálkodás az állományok felújulásának elősegítése elsődleges fontosságú kell legyen.

ábra A klímaváltozás várható hatása az erdőssztyepprétekre Bodajkon Az
Aladin klímamodell alapján 2021-2050-es időszakban
Forrás: NATÉR
Az erdősztyepprétekre különösen erős potenciális hatást gyakorol a klímaváltozás már középtávon is.
A klímaváltozás várható hatása ábrázolódik az adott természetes élőhelyre 2021-2050-re a 2003-2006os (referencia-időszakbeli) állapothoz képest, azon területegységekben, ahol az adott élőhely a
referencia-időszakban előfordult. A számérték -1 és 1 közé esik, kifejezi, hogy a klímaváltozás
várhatóan mekkora kedvezőtlen hatást fejt ki az élőhelyre. Negatív számérték kedvező változást jelöl.
A 0,77-es mutató nagyon erős kedvezőtlen hatást mutat.

ábra A klímaváltozás várható hatása a cseres-tölgyes természetes
élőhelyre az Aladin klímamodell alapján 2021-2050-es időszakban
Bodajkon
Forrás: NATÉR
A cseres-tölgyes társulásokat hasonlóan erős negatív hatás érintheti beavatkozás nélkül, már
középtávon is.
Érdekes módon a század végére, a 2071-2100-es időszakra előre jelzett várható negatív hatások jóval
csekélyebbek.
Alkalmazkodóképesség

Az erdőterületek alkalmazkodóképességének fontos indikátora az elegyesség. A jelenlegi
erdőterületek elegyességét jellemző mutató 5 fokozatú skálán a Bodajk területén található erdők
alacsony értékeket mutanak, elegyetlenek, vagy közepesen elegyesek. Az alkalmazkodóképesség
fontos összetevője, hogy az elegyesebb erdőterületek nagyobb alkalmazkodási potenciált jelentenek,
hiszen több fajból álló társulás esetén a különböző ellenálló képességű fajok lehetővé teszik, hogy
legalább az életközösség egy része megfelelően alkalmazkodni tudjon a megváltozott környezeti
hatásokhoz. A Bodajk környéki túlságosan homogén felületek nem teszik ezt lehetővé. Ezt az erdők
fiatal életkora ellensúlyozza valamelyest:

ábra Korosztály mutató
A mai erdőterületek korosztályszerkezetét jellemző mutató 6 fokozatú skálán. Az
alkalmazkodóképesség fontos mutatója a kor, mely szerint a fiatalabb erdőterületek nagyobb
alkalmazkodási potenciált jelentenek.
A talaj alkalmazkodóképessége:

ábra A talaj termőhelyi alkalmazkodó kapacitása
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.19
Az elemzés kifejezetten vegyes képet fest, azonban negatív jövőkép irányába mutat a közepes és
alacsony alkalmazkodási potenciálú területek túlsúlyával.
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Forrás: NATÉR

ábra Az erdőssztyeppek alkalmazkodó képessége Bodajkon a 2021-2050es időszakban
Forrás: NATÉR
Az egyes társulások alkalmazkodóképességét elemezve megállapítható, hogy mind az erdősztyeppek
mind a cseres-tölgyesek kifejezetten jó adaptációs potenciált mutatnak.

ábra A cseres-tölgyes társulások alkalmazkodó képessége Bodajkon a
2021-2050-es időszakban

Sérülékenység:

Ábra A helyi erdős társulások sérülékenysége 20
Magyarország területének erdőre vonatkozó integrált fatermesztési sérülékenységi mutatója, mely a
várható hatások és az alkalmazkodási kapacitások eredőjeként áll elő. Hazánk vegetációföldrajzi
helyzetéből adódóan a zárt erdők és az erdőspuszta átmenet zónájában fekszik, ezért a klímaváltozás
érzékenyen érintheti erdőterületeink közel felét. Az erdők életfeltételeit az erdészeti klímatípus –
ebből négyet különböztetünk meg a bükkösöktől az erdőspusztáig –, a talaj és a csapadékon felüli
vízbevételi lehetőségek határozák meg. A termőhely adottságait az erdőgazdálkodás extenzív jellege
miatt nem áll módunkban megváltoztatni, ezért ezekhez alkalmazkodni kell. Fel kell készülni azonban
arra, hogy ezeket az adottságokat a klímaváltozás hosszabb-rövidebb időtávon jelentősen
megváltoztatja. Az idő pedig az erdőgazdálkodás újabb fontos tényezője, ti. az erdőgazdálkodás
legalább 20-30 évre, de akár több, mint 100 évre szóló döntéseket igényel. Mivel pedig nemzeti
célkitűzés az erdősültség további emelése, hogy elérjük a valamivel több, mint ¼-ed országnyi
erdőterületet fontos ismernünk lehetőségeinket és korlátainkat.
Az erdősérülékenységi vizsgálatok célja, hogy lehetséges módszereket kutasson, teszteljen és
demonstráljon segítve a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásának felmérését és a nagyterületi
alkalmazkodást célzó döntések támogatását.21
Egyöntetűbb képet kapunk, ha az Aladin klímamodell évszázadra vonatkozó előrejelzéseit tekintjük át:
Jól látható, (ahogyan arra a korábbi alfejezetekben utaltunk) a térség egyik fontos természetes élőhely
típusának, az erdőknek a sérülékenysége középtávon differenciált, egyarán vannak igen erősen,
közepesen és enyhén sérülékeny élőhelyek, társulások. Ez azt valószínűsíti, hogy egy adott társulás
különböző területeinek sérülékenysége is más-más kategóriába eshet, melynek oka lehet, hogy néhány
jellemzőben eltérnek, vagy egy-egy hatás tekintetében más-más adaptációs választ mutathatnak.
Az összesített sérülékenységi mutató (0-5-ös skálán) 0,8, amely alacsony fokú komplex
sérülékenységet jósol előre a 2021-2050-es időtávon.
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Fontos azonban megjegyezni, ahogy a társulásokat értékelő módszertanban is leírásra került, egy ilyen
komplex rendszer értékelése bizonytalan, s az egyes paraméterek kismértékű megváltozása is
drasztikusan eltérő eredményekhez vezethet:
„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.”

3.5 Hőhullámok
A hőhullámok első sorban az élő szervezetekre veszélyes klímajelenségek, melynek egészségügyi
hatásait jól szemlélteti az alábbi összefoglaló. Különösen veszélyeztetett csoportok az idősek, a
csecsemők, kisgyermekek, krónikus betegséggel élők és a valamilyen szempontból hátrányos
helyzetűek.
„A szervezet optimális belső hőmérséklete 37°C. Ha ez az érték 40°C fölé emelkedik, életveszély
fenyeget bennünket. Szervezetünk válaszreakció-rendszere az izzadás képes állandó értéken tartani
testhőmérsékletünket. Az elpárolgó izzadság hűteni kezdi a bőrfelületet (hiszen a párolgás hőt von el),
ezért a felszín közelében keringő vér is lehűl, és alacsonyabb hőmérséklettel visszatérve a szervezet
belsejébe segíti a szervezet lehűtését. A verejtékezés hatékonyságát óriási mértékben befolyásolja a
levegő relatív nedvességtartalma is. Minél magasabb a relatív páratartalom, annál kevésbé tudunk
felfrissülni: fülledt időjárási körülmények között (meleg, nedves levegő) az izzadság lassabban párolog
el, hiszen a környező telített levegő már nem képes nedvességet felvenni. Ily módon az izzadtság a
bőrfelületen marad, a bőr nem tud lehűlni, ezért a verejtékezés semmiféle hűtő hatást vagy
megkönnyebbülést nem eredményez. A halálozások száma nagymértékben növekedhet a hőhullámok
miatt, ám ilyen esetekben elsősorban más betegségek okozzák a halált, a meleg csak felgyorsítja a
folyamatot. A forróság következtében a hőszabályozás csődöt mond (gutaütés), amit a keringési
rendszer összeomlása követ. A Brit Meteorológiai Szolgálat modellezéssel arra a félelmetes
következtetésre jutott, hogy 2040-ben a nyarak átlagosan olyan melegek lesznek, mint 2003-ban;
2060-ban pedig, ha majd visszatekintünk, a 2003-as hőhullám kifejezetten hűvösnek fog tűnni.”22
Kitettség:
A kitettség esetében a Bodajkot és környékét érintő főbb releváns éghajlatváltozási tényezőket
vizsgáljuk meg (pl. hőhullámos napok számának és átlaghőmérsékletének változása)
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ábra fent Hőhullámos napok gyakoriságának változása kistérségi szinten,
2021-2050 (a bázisév százalékában) lent: Hőhullámos napok
többlethőmérsékletének változása kistérségi szinten, 2021-2050 (a
bázisév százalékában)

Az elemzések alapján megállapítható, hogy a következő 30 évben kb. 70%-kal lesznek gyakoribbak és
38-43%-kal melegebbek a hőhullámos napok. Ez bár ez az országos átlaggal megegyezik, de egy térség
sérülékenységének megállapításához még számos további tényezőt meg kell vizsgálnunk:
•
•
•

A Móri kistérséget várhatóan környezeténél erősebben sújtják majd a hőhullámok (földrajzi
adottságai miatt)
Az extern hatásokkal szemben fontos az érzékenység mértéke, azaz az idős korosztály aránya,
a szív és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők,
valamint az adaptációs védekezési kapacitások,

melyekre később térünk ki.
Utóbbit aggregált halálozási mutatókkal is kifejezhetjük, melyek már számításba veszik a helyi
védekezés hatékonyságát és az általános egészségi állapotot is.

Érzékenység:

ábra 1°C-ra vonatkozó napi többlethalálozás kistérségi szinten, 20052014, % lent: Napi többlethalálozás kistérségi szinten, 2005-2014

A második térkép a 2005-2014 évek során a küszöbhőmérsékletet meghaladó napokon történt
átlaghalálozás és a várható napi halálozás különbségét (%) szemlélteti. Ez a hőhullámos napokkal
kapcsolatba hozható napi többlethalálozás.
Bár a kitettség tekintetében a település az országos átlaggal jellemezhető paraméterekkel bír, a helyi,
szociális egészségügyi ellátórendszernek, a lakosság egészségi állapotának köszönhetően az
érzékenységi mutatókban pozitív irányba tér el a kistérség a környező megyéktől/kistérségektől.

A pozitív kilátások a hatáselemzésben is megmutatkoznak:

ábra Többlethalálozás változás kistérségi szinten, fent 2021-2050 lent
2070-2100(%)
Köszönhetően az átlagoskitettségnek, és az átlagnál jobb érzékenységi mutatóknak a térséget érő
várható hatások várhatóan a század végéig csekélyebbek lesznek az országos átlagnál. Azonban nem
szabad elfeledkeznünk róla, hogy ez a várható hatás is a következő 30 évben 23-39%-os
többlethalálozás növekedést jelent, míg a század végére a referenciaidőszakhoz képesti halálozásiközel
5,5-szeresére nőne!
Azaz nem szabad továbbra sem megfeledkezni a hőhullámok elleni védekezés fontosságáról és az
adaptációs kapacitások fejlesztéséről:
A település alkalmazkodási kapacitását a fent bemutatott várható hatásokhoz több faktor is
befolyásolja:
•
•
•
•
•

egyrészt a térség demográfiája
védekezésre elkölthető jövedelem nagysága
a lakosság népegészségügyi helyzete
egészségügyi szolgáltatások, és egészségügyi intézmények állapota
klímatudatosság mértéke

A következő ábrán az aggregált alkalmazkodóképességet igyekszik bemutatni.
Az alkalmazkodóképesség nagymértékben függ az egyéni elhárítási lehetőségektől, amelyek jelentősen
összefüggnek adott földrajzi hely társadalmi-gazdasági fejlettségével és a helyi lakosság

életminőségével. Mérése: a kedvezményezett járások besorolásához használt mutatók (fejlettség) és
a humán fejlettségi mutató összetevőinek (életminőség) átlagolásával számolt komplex indikátor.

ábra Aggregált alkalmazkodóképesség a hőhullámok hatásaihoz
Ezt részletezhetjük a demográfiai adottságokkal:

ábra fent: Eltartottsági ráta járási szinten, 2031, % (2011. január) lent
öregedési index járási szinten, illetve férfiak és nők születéskor várható
élettartama (2030)

Míg az eltartottsági ráta (idősek és munkanélküliek aggregált aránya) és az öregedési index
tekintetében az országos átlagnál jobb mutatókkal találkozunk, addig a születéskor várható
átlagéletkor tekintetében az országos átlaggal megegyező értékeket látunk. Aggregáltan ez azt jelenti,
hogy a lakosság relatíve alacsony eltartotti létszám és az idevándorló fiatal munkaerő mellett egy
relatíve egészséges és jobb alkalmazkodási képességekkel rendelkező térségét alkotja az országnak.

Sérülékenység

ábra Hőhullámok hatásaival szembeni komplex sérülékenység (járás)
Így az összes adatot számba véve, a várható hatásokat és alkalmazkodási kapacitásokat is figyelembe
véve kijelenthetjük, hogy a település sérülékenysége az országos átlaghoz képest kismértékű, azonban
ezt az állapotot (tekintettel a jövőbeni externális hatásokra) további megelőző intézkedések és
beruházások foganatosításával fenn kell tartani. Azaz a védekezési potenciált realizálni kell.

3.6 Szemléletformálási helyzetértékelés
Ahogyan azt az előző fejezetekben is bemutattuk, a település adaptációs és mitigációs beruházásainak
lefolytatásához és az összes érintett bevonásához 3 dolog kiemelten szükséges:
•
•
•

Szakértelem (forrásbevonással kívülről beszerezhető)
Tőke (a finanszírozás fejezet részletesen foglalkozik a külső forrásbevonás lehetőségeivel)
Elkötelezettség a helyi érintettek (önkormányzat, lakosság, vállalatok stb.) klímaismerete és
hajlandósága az aktív cselekvésre

Megyei és országos helyzetkép:

A modern élet negatív környezetvédelmi hatásaival részben vagy teljesen
egyetértők aránya23
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Ahogyan a fenti ábrán is látható, Fejér megye az attitűdindexek tekintetében az országos átlag körül
alakul, míg a lakosság elsősorban a szakpolitikára, a kormányra és a vállalatokra tolja a felelősséget, de
minden állampolgár felelőssége is markánsan jelen van, majdnem hasonló súllyal.
Megyei átlagokat tekintve ez azt jelenti, hogy a beruházások mellett aktívan kell energiát és forrásokat
fordítani a lakosság és az összes érintett stakeholder szemléletformálására, annak érdekében, hogy az
egyes akciókba hatékonyan bevonhatók legyenek, s az akciók is jelentősen megnövekedett hatással
érvényesülhessenek (a tudatosan cselekvő, klímaadaptációt segítő érintettek miatt).
Település:

ábra lakossági klímaváltozási attitűdök

A NATéR „lakossági klímaváltozási attitűdök” célja a lakosságtól várható jövőre vonatkozó
együttműködési készség területi különbségeinek bemutatása. Azaz hol, milyen mértékben várhatunk
együttműködési készséget, anyagi tehervállalási képességet, adaptációra való hajlandóságot a jövőre
vonatkozóan. A mutatókból az is megállapítható, hogy a döntéshozóknak mely megyékben lehet
könnyebb, illetve nehezebb dolguk a klímaváltozás elleni fellépésben; hol melyik probléma (pl. anyagi
tehervállalás, más társadalmi problémák klímaváltozáshoz viszonyított fontossága) a hangsúlyosabb.24
A korábbi kutatással gyökeresen ellentmondó lakossági attitűdökre bukkanunk a NATÉR saját
kutatásában, ahol, ahogyan az előző oldalon látható ábra is alátámasztja, a lakossági szinte minden
dimenzióban magas szerepvállalásra hajlandó, míg elköltözési szándéka az országos átlagéval
megegyező.
Az eltérés oka a kutatási évek közti eltérésben, a reprezentativitásban és a lekérdezés szelekciós
módszertanában keresendő.

ábra Az önkormányzati tudatosság
A réteg az önkormányzat klímatudatosságának mértékét mutatja meg, ami egy megyei szinten
reprezentatív kérdőíves felmérésen (lásd: „Felmérés a hazai önkormányzatok éghajlatváltozással
kapcsolatos ismereteiről és tevékenységéről (2017)” c. tanulmány) alapul, kifejezi, hogy a
megkérdezettek mennyire tartják fontos problémának a klímaváltozást. A mutató három értéket vehet
fel: 0-nem, vagy kevésbé fontos, 0,5 – fontos, 1 – nagyon fontos. A magasabb érték erősebb
alkalmazkodóképességre utal.25
Ezek alapján a helyi önkormányzat és alkalmazottainak tudatossága megfelel az országos átlagnak.

24
25

Natér
Forrás: NATÉR

3.7 Védendő települési értékek listája
Bodajk település értéktára26 évről évre bővül, s a 2020-as évben több helyi illetőségű műemlék és
kulturális eredmény is a felvételre javasolt tételek közé került, így például:
•
•
•

A Kaposi vízimalom települési értéktárba történő felvétele,
A 3FALU Táncműhely települési értéktárba történő felvétele
A zsidó temető tanulmányozása

De már az értéktárban találhatók a helyi honfoglalás és avar kori emlékek, tojásfestők és kovácsok
hagyományőrző munkássága, illetve további az éghajlatváltozás negatív hatásaitól megvédendő
értékek a:
•
•
•
•
•
•

Miske-kastély
A bodajki kálvária
Szent kút
Nagytemplom
Nepomuki Szent János 1803-ban, késő barokk stílusban készült szobra
Bodajki-tó

Az egyes értékek különféle kockázatoknak vannak kitéve, míg az épített infrastruktúra a viharkárokkal,
addig a helyi népművészek a hőhullámok hatásaival kell hogy megküzdjenek, a település és
környezetének élővilágát egyszerre több hatás is negatívan érinti, ezért a z egyes védendő értékekhez
kockázati tényezőket rendeltünk az alábbi táblázatban (1-től 3-ig terjedő skála, ahol 1 elenyésző, míg
az 3-as érték kiemelt kockázatot jelent).

Hatás:
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Árv
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Termés
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3

3

1

2

3

3

2

3

2

2

1

1

Vízimalo
m

2

3

1

1

1

3

2

3

1

1

1

1
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3

3

1

1

2

2

2

2

1

3

2

2

Temetők

2

3

1

1

1

3

2

3

1

1

1

1

Kastély

2

3

1

1

1

3

2

3

1

1

1

1

Tó

3

3

1

1

2

2

2

2

1

3

2

2
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Kálvária

2

3

1

1

1

3

2

3

1

1

1

1
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2
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1

1

1

3

2

3

1

1

1

1

Városi
szobrok

2

3

1

1

1

3

2

3

1

1

1

3

Helyi
népművé
szet
és
kultura

3

3

1

1

2

2

2

2

1

3

2

2

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

Gazdasági
Társadalmi
és a természeti környezetet érintő dimenziókat

Erősségek (Strenghts)

Gyengeségek (Weaknesses)

Társadalom

Társadalom
•
középtávon is csökkenő népességszám
•
jelentős munkahelyi és oktatási célú elingázás
•
egészségügyi helyzet kielégítő, a korfában rejlő
veszélyeket azonban a jövőben kezelni kell a
településen (pl. több idősekre specializálódó
ellátást biztosító intézmények számának
növelése)

•
•
•
•

•

•
•
•
•

az önkormányzat elkötelezett a klímavédelem
mellett
alapvető szolgáltatások biztosítva vannak a
településen
közel van a megyeszékhely
Jó demográfiai mutatók:
o Öregedési index
o Eltartottsági ráta
A helyi általános (és közép) iskolák törekednek a
fenntartható szemlélet meghonosítására a
fiatalok körében
gazdag kulturális emlékek, hagyományok
Alacsony munkanélküliség
Erős civil társadalom
A társadalom tagjainak átlag feletti
alkalmazkodó képessége

•

Gazdaság
•
•

jó közlekedési, térszerkezeti helyzet, jelentős
agglomerációs hatások nélkül
Jó térszerkezeti helyzet

Gazdaság:
•
alacsony vállalkozássűrűség
•
a magas hozzáadott értéket termelő iparágak
alacsony aránya
•
helyi, környékbeli szakképzés korlátos kapacitásai
•
ipari szinergia és klaszter működések nem
megfelelő szintje
•
az idegenforgalom szervezettségének alacsony
szintje, átfogó turisztikai markering hiánya
•
meglévő szálláshelyeken eltöltött alacsony
átlagos tartózkodási idő
•
nem elégséges ipari szolgáltatási környezet (pl.
ipari park)
•
kevés helyi védjegy, termék, brand
•
kevés helyi öko, bio stb. minősítésű helyi termék
és szolgáltatás
•
viszonylag kevés helyi munkalehetőség
•
ÜHG kibocsátás növekedés a közlekedési,
szállítási oldalon

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sikeres, kiegyensúlyozott önkormányzati
fejlesztéspolitika és beruházás politika
Kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás
Jó közlekedési helyzet
Megfelelő közüzemi infrastrukturális ellátottság,
bővülő igényeket is kielégíteni képes víz, gáz-,
villamos energiaellátás
jelentős épített örökség, mint turisztikai vonzerő
helyi fizetőképes kereslet rendelkezésre állása
kedvező a lakosság foglalkoztatási szintje
elterjedt és kihasznált közlekedési eszköz a
kerékpár, jó a tömegközlekedés
fejlett belterületi infrastruktúra
(csatornázottság, gáz-, ivóvíz- és elektromos
ellátottság)

•

A szolgáltató szektor energiafogyasztása magas,
ezeket racionalizálni, vagy karbon semlegesíteni
kell
Természeti környezet:
•

•
•

Természeti környezet:
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

Helyi élővilág kiemelten:
o Gaja szurdok világa
o Természet- és tájvédelmi területek
o Bodajki-tó
Épített környezeti elemek, pl:
o Helyi templomok
o Kálvária
o Kulturális emlékek
Barnamezős leromlott állapotú területek száma
és kiterjedése csekély (fejlesztésük elkezdődött)
A település kiemelt figyelmet fordít tájképi
adottságainak és környezetének védelmére (ld.
környezetvédelmi program)
környezeti elemek kielégítő állapota
ipari eredetű szennyezés nem jellemző
A településszerkezet kompakt, a település
alapvetően kertvárosias jellegű, jó átszellőzést
biztosító tágas térhasználattal és
utcaszerkezettel
Jelentős ipari eredetű szennyezés nem jellemző
A víz és szennyvíz rákötések magas aránya
következtében nincs jelentős talajszennyezés
Háztartások gázhálózatba kötésének aránya
magas, ezért a fűtésből eredő légszennyezés
korlátozott
Kommunális és szelektív hulladékszállítás
lehetősége, korszerű hulladékgazdálkodási
rendszer rendelkezésre állása

•
•

éghajlati viszonyaira egyre inkább jellemzőek a
szélsőséges események, ez a helyi infrastruktúra
és gazdaság vonatkozásában a következőket
jelenti:
o aszályhatások
o csapadékesemények
és
eloszlás
változása
o potenciális viharkárok a természeti
környezetben
és
az
épített
infrastruktúrában
kevés adat áll rendelkezésre a környezeti elemek
állapotáról, szükséges lenne további kutatást
végezni a témában
A beépítettség-növekedés által a városi hőszigethatás növekedése
kevés az aszálytűrő, a jövőben várható
megváltozott
helyi
mikroklímában
jó
terméshozamot produkálni képes növénytípus
nem terjedtek el kellőképpen az aszálytűrő új
öntözési megoldások (pl. csepegtetéses öntözés)

Lehetőségek (Opportunities)

Veszélyek (Threats)

Társadalom

Társadalom
•
A fiatalok elvándorlásának
nagyvárosokba, külföldre

erősödése

a

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

Digitális, infokommunikációs technológiák
terjedése és alkalmazása (erre látunk már most
is példát egyes smart city eszközök
alkalmazásában)
Rugalmas foglalkoztatás, távmunka lehetőségek
elterjedése
a város népességmegtartó erejének növekedése
a folyamatos szolgáltatásfejlesztés által
fenntarthatósági ismeretek és technológiák
elterjedése és beépítése az oktatás
hétköznapjaiba is
a homo oecologicus gondolkodás megerősödése
a fiatalok körében
Kllímaváltozással összefüggő tájékoztatási, korai
figyelmeztetési, riasztási rendszerek, applikációk
elterjedése (UV riasztás, viharriasztás,
hőségriasztás stb.)
Sérülékeny társadalmi csoportok felkészítése,
tájékoztatása
Helyi élelmiszertermelés erősödése, városi
közösségi kertek megjelenése, közösségi kosár
programok elterjedése
Felelős, klímasemleges területhasználat
erősödése a lakosság és a vállalatok körében
Klímabarát építési és háztartási innovációk
elterjedése, ismertségének növekedése
A megújuló energiaforrások nagyobb arányban
való hasznosítása
Jelentős energiamegtakarítási potenciál a köz- és
lakóépületekben

Gazdaság

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Móri kistérség további gazdasági megerősödése
helyi, egyedi, minőségi szolgáltatások és
termékek iránti kereslet erősödése (pl.
Pálinkaház)
fiatalok képzése a helyi, térségi igényeknek
megfelelően
mezőgazdaság támogatási lehetőségei
megújuló energiaforrások támogatott
hasznosítása a gazdaságban
Vízparti turizmus tovább élénkülése, magas
fizetőképességű vendégek bevonzásával
Klímavédelmi célú támogatási források bővülése
karbonsemleges technológiák elterjedése
alacsony CO2 kibocsátású gazdaság felé történő
elmozdulás
ipar 4.0 technológiák, okostechnológiák
fejlődése

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szociális különbségek erősödése a településen és
a megyén belül
Világjárványok ismétlődő megjelenése
A fogyasztói társadalomra jellemző értékrend
tartós
fennmaradása,
magas
hulladékképződéssel és energiafogyasztással
A hőhullámok számának és hosszának
növekedése miatt a közegészségügyi kockázat
fokozódik
Hőhullám miatti áram és vízigény emelkedése,
vízhiány kialakulása
Új vektorok közvetítésével új betegségek
elterjedése
Villámárvizes
helyzetek
gyakoriságának
növekedése
Aszály negatív hatásai a városi zöldfelületekre és
a mezőgazdasági területekre.
Műemlékek növekvő sérülékenysége viharkárok
és hőhullámok miatt
Kényelmi
szempontok
(kerti
öntözés,
medencetöltés) miatt a vízfogyasztás növekedése
várható
A lakossági hulladék mennyiségének növekvő
tendenciája
(a
fogyasztási
szokások
átalakulásával).
Személygépkocsik számának növekedése

Gazdaság
•
Káros globalizációs hatások begyűrűzése (pl.
külföldről
terjedő
vírusok
hamarabb
megjelennek)
•
A gazdaság szektorainak, különösen a turisztikai
szektornak alacsony adaptációs hajlandósága és
képessége a globális problémákkal, köztük a
klímaváltozással szemben
•
potenciálisan nehéz váltás a tömegturizmusról a
szelíd turizmus irányába
•
Növekvő
mennyiségi
és
strukturális
munkaerőhiány, a kieső munkaerő pótlását a
lokális korfa nehezíti
•
a mesterségesen beépített területek terjedése, ,
külterületek növekvő belterületbe vonása
•
növekvő motorizáció
•
energia- és anyagigényes gazdasági szektorok és
technológiák erősödése
•
Elhúzódó
koronavírus
válsághelyzet,
veszélyhelyzeti korlátozások
•
Munkanélküliség növekedése
•
A jelenlegi regionális klímamodellek által
előrejelzett helyzethez képest negatívabb
éghajlatváltozási szcenárió bekövetkezése
•
Vihar és hőhullám veszély miatt növekvő
kitettségű üzemi infrastruktúra
•
Fokozott hűtési igények
•
Lég- és talajvezetékek sérülése viharkárok,
villámárvizes elöntések következtében
•
Fokozódó aszályhelyzetek, új növénybetegségek
miatt csökkenő szántóföldi termésbiztonság
Természeti környezet
•
Természetes élőhelyek potenciális degradációja,
a biodiverzitás csökkenése

•
•
•
•
•

anyag- és energiatakarékos technológiák
terjedése
eltolódás a helyi, hazai turizmus felé, hazai
desztinációk felértékelődése
a helyi tudásra és természeti erőforrásokra építő
gazdasági specializáció lehetőségeinek bővülése
a készletező, helyi ellátási láncokra építő
gazdasági folyamatok erősödése
lokális és regionális, háztáji termékek piaci
pozíciójának erősödése

Természeti környezet:
•
•
•
•
•

•
•
•

fenntartható területgazdálkodás, várostervezés
megerősödése
parlagterületek felhasználása a klímaváltozás
hatásainak mérséklésére
további zöldfelületfejlesztés
A tájvédelmi körzetek és a tó élővilágának
megőrzése
A helyi éghajlatvédelmi tevékenységek
megalapozását szolgáló környezeti információ
szolgáltatás fejlesztése
Térinformatikai alapú területgazdálkodási és
városüzemeltetési rendszer létrehozása
Vízvisszatartó vízgazdálkodási rendszer kiépítése
Településközi, térségi együttműködések
lehetőségeinek kiaknázása a klímavédelem,
természetvédelem terén

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Romló felszínborítottsági mutatók
invazív fajok erősödő terjedése, vízi élővilág
veszélyeztettségének növekedése
A hőhullámos napok számának növekedése miatt
az egészségügyi kockázat fokozódik
A tartós meleg hatására a lakókörnyezetben élő
állatok kórokozói gyorsabban terjedhetnek,
veszélyt jelentve ezzel az emberi egészségre
Aszály negatív hatásai a városi zöldfelületekre a
lakóközösségekben
telepített
kertekre,
zöldfelületekre.
Változó csapadékgyakoriság- és intenzitás miatt a
tavaszi/őszi belvízveszély nő
Rövid távú gazdasági érdekeket szolgáló
tájhasználat
Jövőbeni gazdaság és közlekedésfejlesztési
igények csökkentik a természetközeli és
zöldterületek kiterjedését és minőségét
Viharkárok és hőhullámok veszélyeztetik a
természetes élőhelyek ökológiai állapotát
Erdőtűzveszélyes éghajlati szélsőségek számának
növekedése
A jövőben megnövekedő aszálykockázat miatti a
természetes
élőhelyek
sérülékenységének
növekedése,
természeti
kincs
veszteség
(vadelhullás, özönfajok térnyerése)
csökkenő talajvízszint

3.9 Problémafa
Adaptációs kockázatok

Táj és
környezet
kitettsége

Egészségügyi
kockázatok

Viharkárok

Új kórokozók

ÜHG mitigáció

Épületek
állagromlása

Gazdasági
kitettség

Aszály

Villámárvizek
kockázata

Hőhullámok hatásai
Szélsőséges
csapadékeloszlás

A település
beépítettsége

Eltűnő védett
fajok

Alacsony
felszínborítási
mutatók

Bodajki TóEutrofizáció

Középhőmérsé
klet emelkedés

Szélsőséges
időjárási
események
fokozódnak

Aszálytűrő
mezőgazdasági
növények
hiánya

Gazdasági
eredetű

Nyáron növekvő
energiaigény

Lakossági
energetikai
beruházások
támogatásána
k hiánya

Turisztikai
ágazat
rugalmatlan

Épületek
fogyasztása

Épületek kora,
modernizáltsága

Megújuló
energia
projektek
számossága
alacsony (de
fejlődő
tendenciát
mutat)

Kiemelkedő a
lakossági
energiafogyasztás a
többi szektorhoz
képest

Közlekedési
eredetű
kibocsájtás

4.0 Kapcsolódás az országos és megyei stratégiai dokumentumokhoz
A magyarországi városi klímastratégiák kidolgozása kapcsán (mint minden, rendszerbe illeszkedő
stratégiai tervezési tevékenység esetében) fontos igazodási pontot jelentenek a nemzeti általános
fejlesztéspolitikai és szakágazati koncepciók, fejlesztési stratégiák. E dokumentumok tartalmának
figyelembevétele kiindulópontot jelent a városi klímavédelmi célok meghatározásához és ezáltal
hozzájárul ahhoz, hogy egységes keretrendszert teremtsen a klímaváltozásra saját helyi válaszokat adó
városi célkitűzéseknek és cselekvési irányoknak.
A városi klímastratégiákat megalapozó helyzetfeltáró- és értékelő munkák során, a KBTSZ a
helyzetelemzésen belül külön fejezet szentelését javasolja a nemzeti szintű kapcsolódási pontok
bemutatásának.

4.1 Nemzeti szintű kapcsolódási pontok
Az egyes nemzeti stratégiák és kapcsolódási pontok megvizsgálása a célrendszerek összefésülésére
törekszik, hiszen specifikus, a települési stratégia által követhető direkt kapcsolódást az alacsonyabb
szintű, megyei dokumentumok tartalmaznak.
Második Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia
A Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) a hazai klímapolitika feltétel- és keretrendszerét
kijelölő, továbbá annak céljait és fő cselekvési irányait definiáló stratégiai dokumentum, több időtávra
vonatkozóan határozza meg cselekvési irányokat, melyek Bodajk klímavédelmi tervezéséhez is
iránymutatásként szolgálnak:
•
•
•

Rövid távú célok 2020-ig vonatkozóan;
Közép távon 2021-2030-as időszakra stratégiai szintű cselekvési irányok lehatárolása;
Hosszú távon 2050-ig tartó kitekintéssel beavatkozási lehetőségek kijelölése.

A NÉS-2 magába foglalja:
•
•
•

a Hazai Dekarbonizációs Útitervet,
a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiát,
és a “Partnerség az éghajlatért” Szemléletformálási Terv c. dokumentumot.

A NÉS-2 összetett célrendszere átfogó célokat és specifikus célkitűzéseket tartalmaz, az alábbi ábra
alapján.

sz. ábra: A NÉS-2 célrendszere

Forrás: második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
Ezek többsége releváns minden településen, és így egyformán alkalmazandók, illetve a települési
stratégiákba nagyrészt beépíthetők.
A NÉS 2 specifikus céljaihoz illeszkedik Bodajk Város Klímastratégiájának célrendszere, a következő
kapcsolódásai pontokkal:
•

•

•

NÉS-2 Dekarbonizáció: Települési szinten fontos az összes érintett bevonása a klímastratégia
céljainak megvalósításába, ezen belül a dekarbonizációs és mitigációs célok és intézkedések
megvalósításába. Az érintettek közül különösen fontos a civilekkel-, a gazdasági szereplőkkel
és nem utolsó sorban a lakossággal történő együttműködés az Önkormányzat részéről a
kibocsátás csökkentése érdekében.
Bodajk Város Klímastratégiája átfogó mitigációs célként rögzíti: „A település ÜHG kibocsátása
23,09%-kal csökken 2030-ra (beleértve a lakosságot, az ipari és szolgáltató szektort és az
önkormányzati intézményeket, illetve a közlekedési és hulladék eredetű ÜHG kibocsátás
csökkenést is).”
Alkalmazkodás és felkészülés: Az éghajlatváltozás folyamatának megismerése mellet fontos
annak mérséklése és megváltozó környezet jelentette kihívásokhoz való alkalmazkodás.
Bodajk Város Klímastratégiája átfogó adaptációs célként rögzíti: „A település különböző
sérülékeny települési hatásviselők és ágazatok hőhullámok, aszály, árvízveszély és a természeti
értékek veszélyeztetettsége, mint klímaváltozási hatásokkal szembeni alkalmazkodóképességének erősítése, kiemelten az éghajlatváltozás okozta egészségügyi kockázatok- és
humán-egészségügyi terhelés mérséklésével, az agrárágazat és a természeti környezet
alkalmazkodóképességének- és a megújulóenergia felhasználás arányának növelésével.”
Éghajlati partnerség: Kiemelten fontos a partnerségi tervben rögzítettek szerint az összes
érintett stakeholder bevonása a települési klímapolitika kialakításába és a stratégiában foglalt
tevékenységek megvalósításába
Bodajk Város Klímastratégiája átfogó szemléletformálási célként rözgzíti: „A szélekörű
környezeti szemléletformálási eredmények hatására településünk lakossága és a civil-,

önkormányzati-, gazdasági-, oktatási szereplők felismerték a klímaalkalmazkodás fontosságát,
a mindennapi cselekvéseikben tudatosan alkalmazzák a negatív hatásokat csökkentő vagy
azokhoz alkalmazkodó megoldásokat, viselkedési mintákat.”.
Az alábbi táblázat a NÉS-2 beavatkozási területeinek a városi klímastratégia intézkedései közötti
kapcsolódási pontokat mutatja be.
NÉS-2 beavatkozási területei

Bodajk Város Klímastratégiájának kapcsolódó
intézkedései

1.1 Fosszilis energiahordozók kiváltása

M1, M2, M4, A2, A3, SZ1, SZ2, SZ3

1.2. Energiahatékonyság növelése

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1, SZ2, SZ3

1.3. Természetes erőforrások igényeinek
csökkentése

M1, M2, M4, A2, A4, SZ1, SZ2, SZ3

1.4. Zöldgazdaság-fejlesztés

M4, M5, A2,

1.5. Erdőtelepítés, CLT

A2, A4, A6, A7,

1.6. K+F, innováció

M5, A2

3.1. Természeti erőforrások megőrzése

M1, M2, M4, A2, A4, A6, A7, SZ1, SZ2, SZ3

3.2. Sérülékeny térségek alkalmazkodása

M1, M2, M4, A2, A4, A7, SZ2

3.3 Sérülékeny ágazatok alkalmazkodása

M1, M2, M4, A2, A3, A4

3.4. Nemzetstratégiai területek alkalmazkodása

M4, A2, A3, A4

3.5. Társadalom alkalmazkodása

M1, M2, M3, M4, A1, A2, A3, A5, A6, SZ1, SZ2,
SZ3

4.3. Szemléletformálás az oktatásban

A2, SZ1, SZ2, SZ3

4.4. Társadalmi kampányok a
klímatudatosságért

M1, M2, M3, M4, A1, A2, A3, A4, A6, SZ1, SZ2,
SZ3

4.5. Hálózatépítés az érdekeltekkel

M1, M2, M3, M4, M5, A1, A2, A3, A4, SZ1, SZ2,
SZ3

Nemzeti Energia Stratégia
A Nemzeti Energiastratégia 2030 elkészítésének a célja az energia- és klímapolitika összhangjának
megteremtése, a gazdasági fejlődés és a környezeti fenntarthatóság szem előtt tartásával, az
elfogadható energiaigény és az energetikai fejlesztések jövőbeli irányainak meghatározása, valamint a
magyar energetika jövőképének kialakítása az energiapiaci szereplők bevonásával.
Az energiastratégia 2030-ig részletes javaslatokat tartalmaz a magyar energiaszektor szereplői és a
döntéshozók számára, valamint egy 2050-ig tartó útitervet is felállít, amely globális, hosszabb távú
perspektívába helyezi a 2030-ig javasolt intézkedéseket.

Az Energiastratégia céljainak elérésére a dokumentumban számos eszközt rendel, melyek
legfontosabb tételei a versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás érdekében az
alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása
Megújuló és alacsony szén-dioxid kibocsátású energiatermelés növelése
Erőmű korszerűsítés
A közösségi távfűtés és egyéni hőenergia előállítás korszerűsítése
A közlekedés energiahatékonyságának növelése és a szén-dioxid intenzitásának csökkentése
Zöld ipar, megújuló mezőgazdaság
Energetikai célú hulladékhasznosítás
Állami szerepvállalás erősítése

Az Energiastratégiában megfogalmazottak alapján a legjelentősebb energiamegtakarítást a közlekedés
és az épületenergetika területén lehet elérni, így a város esetében is célszerű ezekre a területekre
fókuszálni. Számos jó gyakorlat megvalósítására került sor már az eddigiekben is a településen, s ennek
a tendenciának helyi szintű folytatása várható különös tekintettel az épületenergetikai projektekre. A
közlekedés nagyobb arányban átmenő jellegű, mely esetben az önkormányzat korlátozott
beavatkozási lehetőséggel bír.
A NES az ÜHG mitigáció tekintetében javasol és irányoz elő célokat az országos energiamixre és a lokális
energiatermelésre vonatkozóan, a tervezésben pedig a klímaakciókat peremfeltételként vonták be.
Az energiastratégia tekintetében a megújulók tervezése, valamint az energiahatékonysági
intézkedések jelentősége kiemelt, és jelen klímastratégia mitigációs céljaival egybefüggő fejezetek:

sz. ábra: Energiatakarékossági lehetőségek 2030-ig.

Részletes célok a megújuló energia cselekvési tervből vonhatók le.
NES-ben meghatározott cél

Klímastratégiában
kapcsolódó cél

Klímastratégiában kapcsolódó
intézkedés

Energiatakarékosság
és ME, AÁ-1, AÁ-2, Szs-2
energiahatékonyság fokozása

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2, SZ3

Megújuló és alacsony szén- ME, AÁ-1, AÁ-2, Szs-2
dioxid
kibocsátású
energiatermelés növelése

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2, SZ3

A
közlekedés MK, AÁ-8,
energiahatékonyságának
növelése és a szén-dioxid
intenzitásának csökkentése

M4

Zöld
ipar,
mezőgazdaság

A2

Energetikai
hulladékhasznosítás

megújuló ME, MK, MM, Aá-10, Aá-11,
As-2
célú MH, SZs-3

M4, SZ3,

Nemzeti Épület Energetikai Stratégia
A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (NÉeS) rögzíti azokat a célokat és fő irányokat, amelyek a 2020ig terjedő időszakban, kitekintéssel 2030-ig a hazai épületállomány korszerűsítését,
energiafelhasználásának jelentős mértékű csökkentését teszik lehetővé, megadva a későbbiekben
kidolgozandó épületenergetikai cselekvési tervek, konkrét programok, intézkedések elvi keretét.
Főbb átfogó céljai:
•
•
•
•
•
•

Harmonizáció az EU energetikai és környezetvédelmi céljaival;
Épületkorszerűsítés, mint a lakosság rezsiköltség csökkentésének eszköze;
Költségvetési kiadások mérséklése;
Az energiaszegénység mérséklése;
Munkahelyteremtés;
ÜHG kibocsátás-csökkentés.

Két kiemelt specifikus cél pedig:
•
•

Energiahatékonyság-növelés és megújuló energiahasznosítás a távhővel ellátott épületekben
Megújuló energia hasznosítás az épületek energiaellátásában

„Mind a lakóépületeknél, mind a középületeknél, mind a vállalkozások épületeinél a támogatási
rendszer megfelelő kialakításával ösztönözni kell azokat az épületenergetikai felújításokat, amelyeknél
az épület energiaszükségletének csökkentése mellett a megmaradó energiaigény minél nagyobb
hányadát megújuló energiaforrások alkalmazásával elégítik ki. Ennek keretében a nagy használati
melegvíz igényű középületeknél, ipari és mezőgazdasági épületeknél, valamint a lakóépületeknél
stratégiai cél a napkollektorok széles körű elterjesztése, valamint, hogy megfelelő feltételek

rendelkezésre állása esetén biomassza és hőszivattyús alkalmazásokkal legyen kiváltva a fosszilis
tüzelőanyag felhasználás az épületek fűtése és használati melegvíz ellátása terén.”27
NÉeS-ben meghatározott cél

Klímastratégiában
kapcsolódó cél

Klímastratégiában kapcsolódó
intézkedés

Harmonizáció az EU energetikai ME, MH, MK, MH, AÁ-1, AÁés környezetvédelmi céljaival
2, Szs-2

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2, SZ3

Épületkorszerűsítés, mint a ME, AÁ-1, AÁ-2, Szs-2
lakossági
rezsiköltségek
csökkentésének egyik eszköze

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2

A
költségvetési
mérséklése

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2, SZ3

kiadások ME, MH, MK, MH, AÁ-1, AÁ2, Szs-2

Az
energiaszegénység ME, AÁ-1, AÁ-2, Szs-2
mérséklése

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2

Üvegházhatású
gáz
(a ME, AÁ-1, AÁ-2, Szs-2
továbbiakban: ÜHG) kibocsátáscsökkentés

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2, SZ3

NES-ben
specifikus cél

Klímastratégiában kapcsolódó
intézkedés

meghatározott Klímastratégiában
kapcsolódó cél

Energiahatékonyság-növelés és
megújuló energiahasznosítás a
távhővel ellátott épületekben

n.r

Megújuló energia hasznosítás az ME, AÁ-1, AÁ-2, Szs-2
épületek energiaellátásában

n.r
M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2, SZ3

Energia- és klímatudatossági Szemléletformálás Cselekvési Terv
Az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv célja az energia- és
klímatudatosság elterjesztése. Ezért a Cselekvési Terv ennek megfelelően azonosítja azokat a rövid
távon – többségében 2020-ig – megvalósítandó kormányzati intézkedéseket, amelyek képesek jelentős
mértékben hozzá járulni a klímaváltozással és energiafelhasználással kapcsolatos szemléletváltás
bekövetkezéséhez, a fogyasztói szokások megváltoztatásának, továbbá a hazai szereplők ilyen irányú
tevékenységének dinamikus előmozdításához.
Az energiastratégia és a témához kapcsolódó, egyéb hazai stratégiák és tervek – az energetikai
vonatkozású környezettudatosság alapján – a szemléletformálási intézkedések tekintetében az alábbi
öt fő területet érintik:
1.
2.
3.
4.
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energiahatékonyság és energiatakarékosság;
megújulóenergia-felhasználás;
közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-csökkentés;
erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-intenzitású
berendezkedés;

Forrás: NÉES 69. oldal

gazdasági

és

társadalmi

5. megváltozott klímaviszonyokhoz való alkalmazkodás.
Az Energia- és klímatudatossági Szemléletformálás Cselekvési Terv (EKSZCST) jelen stratégia
szemléletformálási céljai tekintetében tartalmaz iránymutatásokat:
•

•
•

fenntarthatósági szempontokhoz illeszkedő, klíma- és energiatudatos viselkedések
elterjesztéséhez és erősítéséhez, azon keresztül az üvegházgáz-kibocsátás, a környezeti
terhek, a lakossági energiaköltségek és energetikai importfüggőségünk csökkentéséhez;
a klímaváltozás káros hatásaira való társadalmi felkészülés elősegítéséhez;
az alacsony üvegházgáz-kibocsátású energiatermelési módok (így a nukleáris energiával és a
megújuló energia-termeléssel), továbbá az anyagában nem hasznosítható hulladék energetikai
célú hasznosításával kapcsolatos ismeretek elsajátításához és azok társadalmi
elfogadottságának növeléséhez.

EKSzCsT-ben meghatározott fő Klímastratégiában
célok
kapcsolódó cél
energiahatékonyság
és ME, AÁ-1, AÁ-2, Szs-2
energiatakarékosság

Klímastratégiában kapcsolódó
intézkedés

megújulóenergia-felhasználás

ME, AÁ-1, AÁ-2, Szs-2

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2

MK

M4

közlekedési
energiamegtakarítás
kibocsátás-csökkentés

és

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2

erőforrás-hatékony és alacsony ME, AÁ-1, AÁ-2, Szs-2
szén-dioxid-intenzitású
gazdasági
és
társadalmi
berendezkedés

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2

megváltozott klímaviszonyokhoz mind
való alkalmazkodás

mind

Nemzeti erdőstratégia
Az EU Erdőgazdálkodási Stratégiája valamint számos ENSZ és FAO rendezvény, határozat illetve
megállapodás közös célul tűzte ki a fenntartható erdőgazdálkodás megvalósítását, amely többek
között a klímaváltozás hatásainak mérséklését is szolgálja.
A Nemzeti Erdőstratégiában megfogalmazott, vonatkozó stratégiai célok:
•
•
•
•

az ökoturizmus infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése,
az érzékeny és/vagy ritka erdei ökoszisztémák és élőlények fennmaradását segítő
erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása,
az erdők természetességi állapotának lehetőség szerinti emelése, kiemelten a természetszerű
erdőállományok állapotának javítására,
az erdei ökoszisztémákat fenyegető inváziós fajok folyamatos monitorozása, a hazai, regionális
vagy uniós szinten inváziósnak tekintett fajok visszaszorítása kiemelten a természetközeli
erdőkben,

•
•
•
•
•
•

az Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer (EMMRE) fenntartása, további fejlesztése,
különös tekintettel a klímaváltozás várható hatásaira,
a klímaváltozás erdők egészségi állapotára gyakorolt hatásaival kapcsolatos kockázatok
felmérése, értékelése a szükséges intézkedések megtervezése,
az ellátásbiztonság fokozása, importfüggőség mérséklése, energiatakarékosság, megújuló
energiahordozó felhasználás,
a fenntartható fejlődés biztosítása Környezetvédelem, energiatakarékosság, megújuló
energiahordozó felhasználás,
klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásainak értékelése, kedvezőtlen hatások csökkentse,
alkalmazkodás erősítése, lehetséges hatások és szükséges válaszok
az erdők klímaváltozás elleni küzdelemben betöltött szerepének bemutatása

A Nemzeti Erdőstratégiában Klímastratégiában
megfogalmazott,
vonatkozó kapcsolódó cél
stratégiai célok

Klímastratégiában kapcsolódó
intézkedés

az ellátásbiztonság fokozása, ME, AÁ-1, AÁ-2, Szs-2
importfüggőség
mérséklése,
energiatakarékosság, megújuló
energiahordozó felhasználás,

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2

a
fenntartható
fejlődés ME, AÁ-1, AÁ-2, Szs-2
biztosítása Környezetvédelem,
energiatakarékosság, megújuló
energiahordozó felhasználás

M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2

Kvassay Jenő Terv ̶ Nemzeti Vízstratégia28
A Kvassay Jenő-terv (KJT) - a Nemzeti Vízstratégia - a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő
keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve, (vízügyi) szakpolitikai stratégia, mely
a vizek kezelésével és állapotával kapcsolatos célokat jelöl ki, az ezek eléréséhez szükséges
intézkedéseket azonosítja, valamint a végrehajtás feltételeit és módját határozza meg.
Főbb céljai 2030-ig:
•
•
•
•
•
•
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a vízminőség javítása, a vízszennyezés csökkentése, a meg nem tisztított szennyvíz jelenlegi
arányának megfelezése és az újrahasznosított víz arányának növelése,
a vízhatékonyság növelése minden ágazatban, a vízkivétel és -szolgáltatás fenntarthatóvá
tétele a vízhiány problémájának kezelése érdekében,
integrált vízgazdálkodás megvalósítása minden szinten, megfelelő esetben beleértve a
határokon átívelő együttműködést is,
a vízi ökoszisztémák védelme, beleértve a hegyeket, az erdőket, a vizes területeket, a folyó- és
állóvizeket, valamint a felszín alatti vízadókat,
a nemzetközi együttműködés kibővítése,
a helyi közösségek részvételének támogatása és erősítése a vízgazdálkodás és a szanitáció
javítása érdekében

Forrás: Kvassay Jenő terv

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

•

Specifikus feladatok:
1.
2.
3.
4.

Vízvisszatartás és vízszétosztás a vizeink jobb hasznosítása érdekében
Kockázat megelőző vízkárelhárítás
A vizek állapotának fokozatos javítása, a jó állapot elérésére
Minőségi víziközmű-szolgáltatás és csapadékvíz-gazdálkodás elviselhető fogyasztói
teherviselés mellett.
5. A társadalom és a víz viszonyának a javítása (mind egyéni, mind gazdasági, mind döntéshozói
szinten).
6. A vízgazdálkodás gazdasági szabályozó rendszerének újjá szervezése
7. A tervezés és irányítás megújítása
Bodajk Város Klímastratégiájának kapcsolódó célkitűzései és intézkedései:
1. Kapcsolódó adaptációs célkitűzések:
- AÁ-2 célkitűzés: „2025-ig az ivóvízbázisok védelmének fokozása (a felszíni és felszín
alatti vízkészleteinek mennyiségi, minőségi védelme a karsztvízzel összhangban)”
- AÁ-8 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 száma 2030-ra ne nőjön a 2010- 2020 átlaghoz képest
- AÁ-9 célkitűzés: „2025-ig az ivóvízbázisok védelmének fokozása (a felszíni és felszín
alatti vízkészleteinek mennyiségi, minőségi védelme a karsztvízzel összhangban)”
-

As-2 célkitűzés: „A Bodajki tó és Gaja-völgy-, a helyi kiemelt jelentőségű
termőterületek-, illetve a kiemelt termőhelyi adottságú szántók és
erdőterületek- (kiemelten az aszályveszélyezetett szántók, ill. erdőtűzveszélyezetetett
erdők), a gyümölcsösök-, halastavak-, specifikus tájfajta agrártermékek-, és
borvidék védelme, adaptációs jellegű felkészítése a jövő kihívásaira”

2. Kapcsolódó adaptációs intézkedések:
- A7 intézkedés: „A helyi természeti értékek klímaszempontú védelmi tervének
kidolgozása”
- A4 intézkedés: „Fenntartható vízgazdálkodás megteremtése”

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve egyrészt vállalást tesz az ország
megújulóenergia-felhasználásának arányára a teljes bruttó energiafogyasztáson belül 2020-ra
vonatkozóan (14,65%), másrészt vázolja az egyes megújulóenergia-típusok felhasználásában rejlő
lehetőségeket és az azokat korlátozó tényezőket.
Fő célrendszere:
•
•
•
•

A megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2005. évi bruttó végső
energiafogyasztásban képviselt részaránya (F/3. táblázat) 4,3%
Célkitűzés a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó
energiafogyasztásban képviselt arányára 14,65%
Várható teljes bruttó energiafogyasztás 2020-ban (ktoe) 19 644
A megújuló energiaforrások bruttó felhasználása a 2020-as célkitűzésnek megfelelően (ktoe)
2 879

Az NCsT a felhasználás szempontjából legperspektivikusabb megújulóenergia-fajtáknak az alábbiakat
minősíti Magyarországon: napenergia, geotermikus energia, hőszivattyúk, biomassza, biogáz.
Bodajk Klímastratégiája több ponton kapcsolódik a fenti célrendszerhez, mely kapcsolódó
célkitűzései és intézkedései az alábbiak:
•

Kapcsolódó mitigáció célkitűzések:
ME célkitűzés: A köz- és lakóépületek üzemeltetéséből származó ÜHG-kibocsátás
csökkentése 2030-ig legalább 20 %-kal 2019-hez képest.
M1 részcél: Városi közintézmények épületeinek energetikai
megújulóenergia-felhasználás alkalmazásával kombinálva.

korszerűsítése,

M2 részcél: Városi lakóépületek (lakossági) energetikai fejlesztések támogatása.
MK célkitűzés: A közlekedési eredetű ÜHG kibocsátás csökkentése 2030-ig legalább 10
%-kal 2019-hez képest.
•

Kapcsolódó adaptációs célok:

-

AÁ-3 célkitűzés: „A megújuló energia részarányának növelése a villamosenergia
termelésben.”

•

Kapcsolódó szemléletformálási célok:

-

SZs-2. célkitűzés: A települési ÜHG kibocsátás csökkentésére irányuló megoldások,
technológiák népszerűsítése a településen élő lakosság min. 10%-os és az
önkormányzati intézmények vezetőinek 50%-os elérésével.

•

Kapcsolódó mitigációs intézkedések:
§ M1 részcél: Városi közintézmények épületeinek energetikai korszerűsítése,
megújulóenergia-felhasználás alkalmazásával kombinálva.
§ M2 részcél: Városi lakóépületek (lakossági) energetikai fejlesztések
támogatása.

§

M4 részcél: A fenntartható közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a
klímatudatos közlekedés ösztönzése az alternatív hajtásláncú járművek
arányának növelésével, elektromos és hagyományos kerékpárok
használatának támogatásával: Személygépjárművek járműkm mutatójának
csökkentése (10%) és az alternatív hajtásláncú járművek arányának növelése
(15%) 2030-ig 2019-hez képest.

•

Kapcsolódó szemléletformálási intézkedések:

-

SZ2
intézkedés:
Komplex
környezet-,
klímavédelemmel
kapcsolatos
szemléletformálási programok megvalósítása a lakosság körében
SZ3 intézkedés: „Környezet-, és klímavédelemmel, energiahatékonysággal
kapcsolatos szemléletformálás az oktatási intézményekben”

-

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia
A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan változó társadalmi-humángazdasági-természeti külső környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az
ahhoz szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása.
A négy alapvető nemzeti erőforrás területén a célok rendszere a következő:
•
•

•
•

Emberi erőforrások: Cél a népességében stabil, egészséges, a kor kihívásainak megfelelő
készségekkel és tudással rendelkező emberek alkotta, a kirekesztettséget fokozatosan
csökkentő társadalom.
Társadalmi erőforrások: Cél a fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, a fenntartható
társadalom szempontjából pozitív értékek, erkölcsi normák és attitűdök erősítése. Mivel
minden társadalom környezete folyamatosan változik, e változáshoz saját önazonosságunk
megtartása mellett alkalmazkodnunk kell. ebből fakadóan karban kell tartanunk azon
ismereteinket, amelyek a közösség összetartozását és fennmaradását szolgálják.
Természeti erőforrások: A környezeti eltartóképességet mint a gazdálkodás korlátját kell
érvényesíteni.
Gazdasági (fizikai) erőforrások: Fontos az önrendelkezés megfelelő szintjének fenntartása a
gazdaságpolitikai döntésekben. Cél a fizikai tőke szelektív gyarapítása, a közösségi tőkejavak
amortizációjának pótlása. Kiemelt feladat a vállalkozói réteg megerősítése, a hazai
tőkebefektetések fokozatos növelése, külföldi kitettségünk csökkentése. Fontos a lokalizáció
és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kihasználása közötti ésszerű arány megteremtése, a
helyi gazdasági kapcsolatok (pl. város és vidéke) erősítése.

Bodajk Város Klímastratégiájának kapcsolódó intézkedései, melyek támogatják a fenti célok
érvényre jutását:
-

a természeti erőforrások területén: M1, M2, M4, A2, A4, SZ1, SZ2, SZ3
a társadalmi erőforrások területén: M1, M2, M4, A2, A4, SZ1, SZ2, SZ3
az emberi erőforrás területén: A1, SZ1

IV. Nemzeti Környezet-védelmi Program
A 2014-ben elfogadott IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program az alábbi 3 db stratégiai célt határozza
meg:
•
•
•

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.

A részletes célrendszert elemezve láthatjuk, hogy a stratégiai célok és a stratégiai területek mindegyike
közvetlen kapcsolatban áll az éghajlatváltozással, akár úgy, hogy hozzájárul magának a folyamatnak a
mérsékléséhez (ld. erőforrástakarékosság, -hatékonyság), akár úgy, hogy azok eléréséhez figyelembe
kell venni a változó klimatikus feltételek jelentette kihívást. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának
mérséklését, továbbá az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló feladatok ennek
megfelelően az NKP IV. szinte valamennyi stratégiai területén megjelennek.
NKP stratéigai céljai

Bodajk Város Klímastratégiájának kapcsolódó
intézkedései

Az életminőség és az emberi egészség környezeti valamennyi intézkedés
feltételeinek javítása

Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság M1, M2, M4, A2, A3, SZ1, SZ2, SZ3
javítása, a gazdaság zöldítése.

Természeti értékek és erőforrások védelme, M1, M2, M3, M4, A2, A3, SZ1, SZ2, SZ3
fenntartható használata

4.2 Kapcsolódás a megyei klímastratégiához
Bodajk város klímastratégiájának kidolgozása kapcsán (mint minden, rendszerbe illeszkedő stratégiai
tervezési tevékenység esetében) fontos igazodási pontot jelentenek a felsőbb területi szintek – jelen
esetben Fejér megye – koncepcionális/stratégiai dokumentumai, azok közül is leginkább az, amelyik
azonos szakterületet érint. Ennek megfelelően Bodajk város számára a megyei klímastratégia
tartalmának figyelembevétele alapvető elvárás, amely egyfajta koordináló erőként közös
keretrendszert teremt a klímaváltozásra egyébként saját, településspecifikus válaszokat adó városi
klímastratégia kidolgozása számára.
Megyei mitigációs célok és intézkedések

Kapcsolódó települési célok
és intézkedések

M-1. célkitűzés: A megye energiafelhasználásból adódó ÜHG ME, M1, M2, SZ1, SZ2
kibocsátásának csökkentése: Lakossági villamosáram eredetű ÜHG
kibocsátás csökkentése

M-2. célkitűzés: Közlekedési eredetű ÜHG kibocsátás MK, M4, SZ1, SZ2
csökkentése: Személygépjárművek jármű km mutatójának
csökkentése
M-3. célkitűzés: Mezőgazdasági eredetű ÜHG kibocsátás MM, Aá-10, Aá-11, As-2, A2
stabilizálása: Szarvasmarhák ÜHG kibocsátásának stabilizálása
M-4. célkitűzés: Hulladék eredetű ÜHG kibocsátás: Lerakott MH M4, SZ3, SZs-3
települési hulladák csökkentése,
Települési folyékony hulladék csökkentése

Megyei adaptációs célok és intézkedések

Kapcsolódó települési
mitigációs célok és
intézkedések

Aá-1. célkitűzés: Az alkalmazkodási tervezésbe a lakosság széles
rétegeit be kell vonni.
Aá-2. célkitűzés: A városok és nagyközségek területfejlesztési
terveinek minimum 80%-ában szerepljen a klímatudatosság
kritériumrendszere, ezen felül környezettudatos
forgalomszervezés.
Aá-3. célkitűzés: A városok és nagyközségek területfejlesztési
terveinek minimum 80%- ában szerepljen a belvízi védelem
lokális terve.

Aá-1

Aá-4. célkitűzés: NATURA-2000 és RAMSARI területek és
természeti értékek védelmére vonatkozó terv kidolgozása,
kistérségi- városi szinten védett természeti értékek, területek (pl.
helyi, országos, európai közösségi jelentőségű, Ramsari),
ökológiai folyosók klímaváltozás elleni védelmére vonatkozó
célok rögzítése.
Aá-5. célkitűzés: Lokális, városi- kistérségi zöldfelület és
erdővagyon vagyon védelmére szóló intézkedések a
városi/kistérségi területfejlesztési dokumentumok minimum
80%-ában szerepeljenek.

nem releváns

Aá-6. célkitűzés: 2020-ig turisztikai klímaadaptációs intézkedések
szükségességének felmérése, adaptációs stratégia kialakítása.
Aá-7. célkitűzés: a megyében hőségriadó tervvel rendelkező
települések arányának 50%-kal való növelése.
Aá-8. célkitűzés: 2020-ig a megyei épületállomány klímairányú
sérülékenységének felmérése.
Aá-9 célkitűzés: 2025-ig az ivóvízbázisok védelmének fokozása.

Aá-3, Aá-4, A3

Aá-11 célkitűzés: A belvíz, a hőhullámok és az aszály
mezőgazdaságot érintő hatásainak kiküszöbölésére tervezet
kidolgozása 2020-ig.
As-6: Fejér megye felszíni és felszín alatti vízkészleteinek
mennyiségi, minőségi védelme – kiemelten: karsztvíz, ill. a vizes
élőhelyekkel összhangban: Velencei-tó és vízgyűjtője, ÉszakMezőföld és Keleti-Bakony vízgyűjtő-gazdálkodási alegység,

MM, Aá-10, Aá-11, As-2, A2

Aá-2

Aá-3

Aá-10, As-2

Aá-3, Aá-4, A3
Aá-7, Aá-8, A5
Aá-2, Aá-8, Aá-9, A4, A7, As-2

Aá-2, Aá-8, Aá-9, A4, A7, As-2

Közép- Duna vízgyűjtő- gazdálkodási alegység, Sió vízgyűjtőgazdálkodási alegység.
As-7: Fejér megye kiemelt jelentőségű termőterületeinek
védelme: a Mezőföld jó, ill. kiemelt termőhelyi adottságú
szántói és erdőterületei – kiemelten az aszályveszélyezetett
szántók, ill. erdőtűzveszélyezetetett erdők – gyümölcsösök,
halastavak, megyespecifikus tájfajta agrártermékek (pl. cecei
pirospaprika és dinnye), borvidékek védelme (Etyek-budai,
Móri).
As-10: jelentős beépített, burkolt felülettel rendelkező városok
(pl. Bicske, Mór, Sárbogárd) nagyvárosok (Dunaújváros,
Székesfehérvár) területén a közösségi zöldfelületek növelése,
faültetések, parkosítások, a városi hősziget-hatás csökkentésére.
Ezen zöldfelületi takarás növelése legalább 40%-al 2030ig.
As-11: A klímahatások által betelepülő invazív növény és
állatfajok semlegesítésére cselekvési terv kidolgozása 2025-ig és
megvalósítása 2035-ig.
As-12: Épített környezet kiemelt értékeinek megóvása a
klímaváltozás negatív hatásaitól – kiemelten Bodajki Kegyhely
(Kegytemplom, Kolostor, Kálvária, Zarándokudvar), Kapucinus
templom (1742) és Rendház (1747), Hochburg-Miske-kastély
(1839) és műemléki környezete, városháza (1820)
Megyei szemléletformálási célok és intézkedések
SZá-1: Elektromos és alternatív hajtásláncú közlekedés
ismereteinek elterjesztése a lakosság körében

As-2

AÁ-2, SZs-1, A2,

Aá-11
As-1, Aá-7

Kapcsolódó települési
szemléletformálási célok és
intézkedések
SZ1, SZ2, SZ3

SZá-2: A megyei klímaplatform taglétszáma eléri az 50 főt 2020-igvalós, promoter osztályú stakeholderek bevonásával, rendszeres,
célzott ismeretbővítő találkozókkal (minimum évente 4),
hálózatosodás növelése, klímaadaptáció és szemléletformálás
szempontjából érintett, nagy szervezetek és azok lokális
egységeinek bevonása (pl. Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
természetvédelmi közösségek, stb.)
SZá-3: A lakossági energiafogyasztásban aktuális állapothoz képest SZ1, SZ2, SZ3
10% ÜHG kibocsátás csökkenés a villamosáram és „egyéb
energiahordozók” oldalon, illetve ezen célt támogató
energiatudatossági kampány létrehozása.
SZá-4: A hőhullámok elleni védekezés alapvető módszereit a SZ1, SZ2, SZ3
megyei lakosság legalább 50%-a ismeri és használja 2020-ig
(igazolása legalább passzív eléréssel).
SZá-5: Legalább 2020-ig, a megyei általános- és középiskolákban SZ3
minden évben klímaszempontú oktatásban is részesülnek a
diákok, illetve amennyiben tehetik, részt vesznek az év diákenergiamenedzsere, illetve energiatudatos iskolák programokban
vagy az energiahatékonysági témahét rendezvényeiben.

SZá-6: Az ésszerű közlekedésszervezés és energiahatékony SZ1, SZ2, SZ3
forgalommenedzsment gondolkodás, valamint az alacsony
energiaszükségletű háztartások és ipar gondolatának beépítése a
városi és településfejlesztési stratégiákba 2025-ig.

4.3 Kapcsolódás a térségi és helyi tervdokumentumokhoz
A nemzeti és térségi szintű és jelentőségű tervezési dokumentumokkal és célkitűzésekkel való
viszonyrendszer beazonosítását követő lépés az alsóbb területi szintek releváns terveivel való
kapcsolódási pontok megtalálása. Bodajk városi klímastratégiája esetében értelemszerűen a Fejér
megyei és a Móri járási szintű területfejlesztési, területrendezési és ágazati fejlesztési dokumentumok,
és Bodajk vagy vonzáskörzetét érintő kiemelt térségi tervdokumentumok vizsgálata indokolt.
3.3.1 Fejér megye területfejlesztési koncepciója29 és Fejér megye területfejlesztési programja30
A dokumentum célja, hogy a megye társadalmi, gazdasági és környezeti folyamataiból, állapotából és
erőforrásaiból kiindulva jelöljön ki nagytávú jövőképet, hosszú távú horizontális és átfogó
célkitűzéseket, amelynek eléréséhez a 2014-2020 tervezési-pénzügyi időszakra célrendszert
határozzon meg. A területfejlesztési program középtávra szól, amelynek stratégiai program
fejezetében a célkitűzések és prioritások megfogalmazása, az operatív programban pedig az
intézkedések kidolgozása történik.
Úgy a területfejlesztési koncepcióhoz, mint a programhoz környezeti értékelés készül, az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról, a kedvezőtlen környezeti hatások minimalizálása
érdekében.
A horizontális elvek és célok esetében a „klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése” külön
célként jelenik meg.
A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése körében elsősorban:
-

az élelmiszer termelés biztonságának garantálásához szükséges fenntartható vízgazdálkodási
feltételek biztosítását,
a megfelelő szintű vízkárelhárítás, ár- és belvízvédelem, jégkárelhárítás, vízhiány- és aszálykockázatkezelés (vízvisszatartás, víztározás, öntözés, víztakarékosság stb.),
valamint az alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz problematikáját húzza alá.
Illetve további feladatként rögzíti az EU 2020 Stratégiához illeszkedően országosan is vállalt,
számszerűsíthető feladatokhoz való hozzájárulást (megújuló energiaforrások részarányának
növelése az energiafelhasználáson belül, a teljes energia megtakarítás-vállalás 10 százalék, az
üvegházhatású gázok kibocsátása a 2005. évi szinthez képest legfeljebb 10 százalékkal nő).
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Továbbá átfogó célként rögzíti „az élhető környezet minőségének javítása, a meglévő erőforrások
védelmét”, ahol kiemeli a megyei természeti erőforrások komplex rehabilitációjának és fenntartható
fejlesztésének fontosságát és az éghajlatváltozás okozta kockázatok kezelését és a környezetminőség
javítását.
A természeti erőforrások védelmét és a természeti és kulturális értékel megőrzésének,
bemutatásának, lakókörnyezet javítását stratégiai célként nevesíti.
A fenti dokumentumokban rögzített célok
az élelmiszer termelés biztonságának garantálásához szükséges
fenntartható vízgazdálkodási feltételek biztosítását,

Kapcsolódó klímastratégia
célok és intézkedések
Aá-2, Aá-8, Aá-9, A4, A7, As-2

a megfelelő szintű vízkárelhárítás, ár- és belvízvédelem, Aá-2, Aá-8, Aá-9, A4, A7, As-2
jégkárelhárítás,
vízhiányés
aszálykockázatkezelés
(vízvisszatartás, víztározás, öntözés, víztakarékosság stb.),
valamint az alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz valamennyi alkalmazkodási cél
és intézkedés
problematikáját húzza alá.
Illetve további feladatként rögzíti az EU 2020 Stratégiához M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
illeszkedően országosan is vállalt, számszerűsíthető feladatokhoz SZ2, SZ3
való hozzájárulást (megújuló energiaforrások részarányának
növelése az energiafelhasználáson belül, a teljes energia
megtakarítás-vállalás 10 százalék, az üvegházhatású gázok
kibocsátása a 2005. évi szinthez képest legfeljebb 10 százalékkal
nő).
az élhető környezet minőségének javítása, a meglévő erőforrások ME, MK, MH, MM, M1, M2,
védelme”, kiemelten a megyei természeti erőforrások komplex M3, M4, A2, A4, SZ1, SZ2, SZ3
rehabilitációjának és fenntartható fejlesztésének fontossága és az
éghajlatváltozás
okozta
kockázatok
kezelése
és
a
környezetminőség javítása.
3.3.2 Fejér megye Integrált Területi Programja (ITP)31
A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei
alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A megyék számára a TOP forráskeret
felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai alapozzák meg. Ezen programok,
illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és
beavatkozások körét, így a forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált egy olyan
dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP
forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 20142020-as költségvetési időszakra vonatkozóan.
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Fejér megye Integrált Területi Programja 6 célkitűzést határoz meg:
•
•
•
•
•
•

ITP-1. Helyi és térségi gazdaságfejlesztés
ITP-2. A települések élhetőségének és népességmegtartó-képességének erősítése, a
települési környezet fenntartható megújítása
ITP-3. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának
elősegítése
ITP-4. A helyi közszolgáltatások fejlesztése a térségi gazdaság és a népességmegtartóképesség megerősítése érdekében
ITP-5. A helyi társadalmi kohézió erősítése a leszakadó térségek megújítása és
közösségi programok révén
ITP-6. Térségi foglalkoztatás-ösztönző programok megvalósítása

Az ITP célkitűzései biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési program releváns
stratégiai céljai és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés között, ahol az ITP-3.
cél az alábbi célokhoz közvetlenül kapcsolódik:
3.A

Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése

3.B

A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló
energiaforrások részarányának növelése
ITP-ben rögzített célok

ITP-3. Az energiahatékonyság növelése
energiaforrások használatának elősegítése

Kapcsolódó klímastratégia
célok és intézkedések
és

a

megújuló M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
SZ2, SZ3

3.3.3 Bodajk város integrált településfejlesztési stratégiája32
Bodajk város integrált településfejlesztési stratégiájában már a jelenlegi alaphelyzethez kapcsolódó
átfogó célként megfogalmazásra kerül, hogy: „A város lakos létszámának szinten tartásához,
rendelkezzen megfelelő gazdasági háttérrel, ezen belül a turisztikai adottságait használja jobban ki
(Bodajki tó, Gaja völgy, hitéleti vonzerő) túrára, sportra, pihenésre, minden korosztály és lakos számára
jó életteret, fejlődést és biztonságot nyújtson, energia, környezet használata hatékony és
klímatudatos legyen, kulturális, vallási örökségeket és hagyományokat őrző közösségi életet
biztosítson...”
„...Jobban kifejtve az átfogó célt: a város jelenlegi békés, biztonságos hangulatának megőrzése mellett,
kell szinten tartani a lakosság létszámát, a fiatalok számára vonzóvá tenni a letelepedést. Ehhez olyan
ipari, mezőgazdasági és turisztikai hátteret biztosítani, hogy a város fejlődésének a pénzügyi háttere
meglegyen. A város fejlesztései jó közösségi szolgáltatásokat biztosítson, tegye hatékonnyá a lakosok
képzettségének, képességének fejlesztését, igazodva a gyorsan változó környezeti igényekhez. Őrizze
meg a környezetét, igazodva a természeti változásokhoz, erősítse kulturális arculatát és
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klímatudatosan használja a természeti erőforrásokat. A település közösségi élete és annak hátterét
biztosító fejlesztések, olyan színvonalúak legyenek, ami méltó egy európai kisvároshoz...”
A négy legfontosabb beavatkozási terület (ITS stratégiai célterület) az alábbi:
-

Gazdaság, gazdálkodás fejlesztése: a vállalkozói környezet fejlesztése, mezőgazdaság
ésszerűsítése és a turizmus lehetőségeinek jobb kihasználása,
Tudás és közösségi szolgáltatás fejlesztése, oktatás, egészségügy,
Városi környezetének megóvása: természeti, kulturális örökség védelme, megújuló energia
felhasználás,
Városi lét fejlesztése: épített környezet fejlesztése, közlekedés feltételeinek javítása, a
lakosság hosszú távú társadalmi aktivitásának és jó életnívójának a fenntartása.

3.3.3.1 Mitigációt támogató tervezett beavatkozások:
Bodajk adottságai alkalmasak jelentős megújuló energia (telepíthető szélerőmű, geotermikus- és
napenergia) hasznosítására. A megújuló energiákon túl fontos az épületek energia felhasználásának
csökkentése, az intézményi épületek és a lakóépületek energetikai felújításával.
A fejlesztési cél alá tartozó főbb beavatkozások:
-

Energiahatékony és klímatudatos város legyen
Alternatív energiák felhasználása és energiatakarékosság az települést hassa át
A lakossági energiahatékonysági beruházások támogatása
Bányász lakótelep energetikai korszerűsítése
A Művészeti Szakközépiskola energiahatékonyságának fejlesztése

Közlekedés fejlesztés a városon belüli és kívüli kerékpáros közlekedés biztonságos lehetőségeinek
biztosítása okán.
3.3.3.2 Adaptációt támogató tervezett beavatkozások
-

-

A korszerű mezőgazdasági termelés ösztönzése, mint fejlesztési cél alá tartozó főbb
beavatkozások között az EU-s forrásokból finanszírozható, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó
gazdálkodás kialakításának támogatása és az erre irányuló oktató programokkal való
támogatása.
A Sportcentrum fejlesztése, időjárásfüggő használatának a javítása, olyan építményekkel
történő bővítése, amely szélesebb használati lehetőségeket biztosít.
Bodajk mint „intelligens klímatudatos város”, e-közigazgatás fejlesztése.

3.3.3.3 Szemléletformálást támogató tervezett beavatkozások
-

A klímaváltozáshoz alkalmazkodó gazdálkodás kialakításának oktató programokkal való
támogatása
Biointenzív mezőgazdasági szerveződés létrehozása, közös gép telephely és tároló
kapacitások, logisztikai bázis létrehozása.
Bodajk ivóvízbázis felett helyezkedik el, ezért az ivóvíz készletek védelme elsődleges szempont.
Így jelentős figyelmet kell fordítani a felhagyott bánya és mezőgazdasági telepekre, illetve az
illegális szemétlerakó helyekre. Előtérbe kell, hogy kerüljön a környezetkímélő mezőgazdasági
termelés és a felszíni vizek szennyezés mentes elvezetése. Külön gondot jelent, hogy jelenleg

Bodajkon nem minden veszélyes hulladékot gyűjtenek és kezelnek, így ebben okvetlen
fejlesztésre van szükség.
A fejlesztési cél alá tartozó főbb beavatkozások:
o
o
o
o
o

Óvja a természetet a hulladéktól
A veszélyes hulladékgyűjtés rendszer fejlesztése, illegális hulladék lerakatok
megszüntetése
Környezetkímélő agrártermelés segítése
Karsztvíz források kezelése, belvíz elvezetések megoldása.
Felszíni vízkészlet gazdálkodás, csapadékvíz elvezetés javítása.
ITS-ben rögzített célok

Kapcsolódó klímastratégia
célok és intézkedések

Városi környezetének megóvása: természeti, kulturális örökség M1, M2, M4, A2, A3, A6, SZ1,
védelme, megújuló energia felhasználás,
SZ2, SZ3, As-1, As-2

4.0 Jövőkép és célrendszer, a nemzeti klímapolitikából levezethető
városi klímavédelmi célok azonosítása
A települési éghajlatpolitikai tervezés központi eleme a célrendszer. Az előző fejezetekben részletesen
bemutatott helyzetértékelés (különösen a SWOT elemzés és a problémafa) alapján kitűzött célok adják
a települési klímastratégia vezérfonalát; erre épülnek a konkrét beavatkozások, ehhez szükséges a
végrehajtási keretrendszert is igazítani. Ugyanakkor a térségi és települési klímastratégia három
pillérének (mitigáció, adaptáció és szemléletformálás) keretei között megvalósuló éghajlatvédelmi
tevékenység vonatkozásában a település közigazgatási szerepét és koordinációs lehetőségeit is
figyelembe kell venni.
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, illetve a vonatkozó szakági
törvények jelölik ki azokat az illetékességi és hatásköröket, ahol a városi önkormányzatnak joga,
feladata, illetve lehetősége van beavatkozni a mitigáció és az adaptáció egyes speciális kérdéseibe. Az
önkormányzatok jogkörei e téren behatároltak. Jogi lehetőségeik jellemzően nem azokon a
területeken a legnagyobbak, ahol a klímaváltozás legnagyobb mértékben befolyásolható (pl.
épületenergetika, kivéve az önkormányzati tulajdonú épületek esetében) vagy, ahol a legkomolyabb
negatív hatások várhatók (pl. mezőgazdaság, természetvédelem). Szélesebbek a jogköreik a
településrendezés, a városüzemeltetés, várostervezés, városi infrastruktúra, katasztrófavédelem,
vízügy, helyi közlekedés, helyi gazdaság és idegenforgalom területén. Pl. az alkalmazkodást segítő helyi
településrendezési eszközök, előírások (zöldfolyosók kialakítása, zöldfelületek növelése, beépítések
korlátozása stb.) megismertetése az érintettekkel, valamint helyi szabályozóeszközök bevezetése és
szemléletformálási kampány a háztartási hulladékégetés visszaszorításáért. A városi klímastratégia
megvalósítására a városi önkormányzatnak számos lehetősége van, azonban részben korlátozottak
az eszközei. Ahol nincs közvetlen hatásköre, beavatkozási lehetősége, ott kifejezetten a
szemléletformálás, közvetítés, együttműködés kialakításával segítheti a klímapolitika alakítását,
megvalósítását és a klímaváltozás elleni fellépést.

Az OECD a városirányítás alábbi négy lehetőségét sorolja fel a városi klímapolitika alakítása terén:
•
•
•
•

Az önkormányzat, mint fogyasztó – pl. önkormányzati intézmények energia- és klímatudatos
üzemeltetése, környezetbarát közösségi közlekedés kialakítása.
Az önkormányzat, mint közvetítő – elősegítheti magán és közösségi partnerek között az
együttműködést klímabarát beruházások érdekében.
Az önkormányzat, mint szolgáltató – a települési szolgáltatások anyagi és infrastrukturális
eszközein keresztül, mint tulajdonos, vagy mint megrendelő pl. a hulladékgazdálkodásban,
zöldfelületek alakításában, energiaellátásban, közlekedésben, vízellátásban.
Az önkormányzat, mint szabályozó – rendelkezéseket hozhat az üvegházgáz kibocsátás
csökkentése, illetve alkalmazkodást segítő intézkedések, beruházások érdekében.33

A fenti módszertani elemek alapján Bodajk klímavédelmi jövőképe és célrendszere is a fent
meghatározott szerepkörök figyelembevételével készült el, erős hangsúlyt fektetve a település egyedi
adottságaira és földrajzi elhelyezkedéséből, valamint társadalmi és gazdasági szerkezetéből eredő
adottságainak figyelembevételével.

4.1 Városi klímavédelmi jövőkép
A Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott, jelen városi klímastratégia kidolgozásának
alapjául szolgáló módszertani útmutató szerint, a célrendszer megalkotását megelőzően szükséges
kijelölni a városi klímastratégia időtávját.
A város klímastratégiájának megvalósítását nagyban erősítheti és segítheti, ha a tervezés több
mérföldkőben/fázisban történik, mely segít az intézkedések priorizálásában, a fejlesztési ciklusokhoz
igazadó, ugyanakkor azokon átívelő célkitűzések meghatározásában és teljesítésében.
A több időtávot átfogó stratégiai tervezés lehetővé teszi, hogy – szükség esetén – a belső, illetve külső
tényezők változásaihoz igazodva eredményesen lehessen módosítani a stratégiai elképzeléseken.
A Bodajki Klímastratégiában háromfázisú jövőkép kerül meghatározására:
1. A rövid távú jövőkép a zárás alatt álló 2014-2020-as európai uniós költségvetési ciklus
zárásához – az n+3-as szabályt is figyelembe véve, illetve a 2021-2027-es fejlesztési időszak
eredményeihez igazodva 2025-ig értelmezhető.
2. A középtávú jövőkép a legmeghatározóbb vonatkozó hazai stratégiai szakpolitikai
dokumentum, a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia mintájára, ahhoz illeszkedve
2030-ig kerül meghatározásra, figyelembe véve és alapozva a most kezdődő 2021-2027-es
európai uniós költségvetési ciklust, azaz ezen fejlesztési időszak lehetőségeihez igazodva 2030ig.
3. A hosszú távú jövőkép – 2018 novemberében az Európai Bizottság bemutatta hosszú távú
klímastratégiai tervét az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, mely felvázolja,
hogy miként vállalhat Európa veztő szerepet a klímasemlegesség, azaz az üvegházhatású
gázokat nem kibocsátó gazdaság elérésében. EU azt tűzte ki célul maga elé, hogy 2050-re
teljesen klímasemlegessé válik, azaz gazdasági tevékenységeivel nem idéz elő
üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Ez a törekvés az európai zöld megállapodás középpontjában
áll, és következetesen illeszkedik a Párizsi Megállapodás szerinti globális éghajlat-politikai
uniós vállalásokhoz. Annak érdekében, hogy a dokumentum – a fenti célokhoz illeszkedve -
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2050-ig szóló kitekintéssel is bírjon, azaz hosszú távú üzeneteket, célokat is megfogalmazzon 2050-ig jelöli ki a városi klímastratégiai irányokat.

A település jelmondata:

Bodajk város a klímatudatos tervezésnek és szemléletváltásnak köszönhetően megújul, energiatudatos és
energiahatékony településsé válik, infrastruktúrában és emberi erőforrásokban hatékonyan
alkalmazkodva a helyben legjelentősebb éghajlati kihívásokhoz (hőhullámok, viharkárok, villámárvizek
aszály), úgy, hogy a példamutatás, helyes magatartás, környezettudatos viselkedési minták terjesztésében
tesz lépéseket és a lakosság szemléletformálását hatékonyan valósítja meg, megőrizve kulturális,
természeti és épített örökségét, népességmegtartó erejét, kompakt városszerkezetét, a fenntarthatóságot
érvényesítő önkormányzati fejlesztési, tervezési, üzemeltetési rendszereket kialakítva.

4.1.1 Rövid távú jövőkép:
A 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklushoz illeszkedő idősíkon a még megvalósuló releváns
projektekre támaszkodva, illetve a most kezdődő 2021-2027-ig tartó EU-s költségvetési ciklusban már
előre látható/tervezhető vonatkozó pályázati konstrukciók által támogatott zöld és fenntartható
gazdaságfejlesztési irányok tervezésében gondolkozhatunk.
A fentiek alapján tervezhető rövid távú jövőkép:
1. A széles társadalmi egyeztetés biztosítása mellett, a települési klímastratégia kidolgozása
(KEHOP-1.2.1 meglévő támogatási forrásból finanszírozva)
A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése
érdekében alapvető cél a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló
tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása.
Az éghajlatváltozás hatékony kezeléséhez nem elég a már bekövetkezett károk kezelése,
hanem tervezetten kell fellépni a kibocsátások csökkentéséért és előrelátóan felkészülni a
várható hatásokra. 2021 őszére a tervezési folyamat eredményeként elkészül a települési
klímastratégia, mely magában foglalja a település alkalmazkodási és kibocsátás csökkentési
törekvéseit és beavatkozásait, az ezek megvalósításához szükséges eszközöket, forrásokat és
intézményi struktúrát, valamint a stratégia megvalósításának nyomon követését.
2. Települési éghajlatváltozási kerekasztal létrehozása és működtetése, tudásmegosztás
(KEHOP-1.2.1 meglévő támogatási forrásból finanszírozva)
3. Széleskörű, települési és térségi környezeti szemléletformálási programok megvalósítása
önkormányzati, oktatási, civil és lakossági szereplők bevonásával (szintén már meglévő KEHOP1.2.1 EU-s forrásból finanszírozva).
4. A 2021-2027-ig tartó EU-s költségvetési ciklusban már előre látható/tervezhető vonatkozó
pályázati konstrukciók által támogatott zöld és fenntartható gazdaságfejlesztési irányok
tervezésének megkezdése

4.1.2 Közép távú jövőkép:
Középtávon az éghajlatvédelmi tevékenység elsődleges fókusza az alkalmazkodás és a
szemléletformálás.
•

A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a helyi klímastratégia kidolgozása révén
bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei,
mely következtében javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.

•
•

A szemléletformálás során kialakul a partnerség a helyi/megyei médiával a téma tekintetében.
A környezeti szemléletformálás beépül az oktatásba

•

Helyi/térségi éghajlatvédelmi hálózatépítés megvalósul, mely által a helyi mintaprojektek, jó
példák segítése és bemutatása hatékonyan megtörténhet.

•

A 2021-2027-ig tartó EU-s költségvetési ciklusban tervezett vonatkozó pályázati konstrukciók
megvalósítása

•

Az előző ponttal összhangban a tervezett energetikai-, energiahatékonysági-,
megújulóenergia-források felhasználásának bővítésére irányuló- és a fenntartható közlekedés
fejlesztést segítő egyes beruházások és fejlesztések megvalósulnak.

4.1.3 Hosszú távú jövőkép:
A hosszú távra tervezett jövőkép már a rövid és középtávú céloknál bemutatott tudatos felkészülés, a
tevékenységek tervezett végrehajtásának eredményeivel kell, hogy megfogalmazásra kerüljön:
•
•

a tervezett/vállalt energiamegtakarítások és ezáltal az ÜHG kibocsátás csökkentések
megvalósulnak
tovább bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő
ismeretei, mely következtében javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának
hatékonysága.

A hosszú távú célok esetében már nem csak a projektekben vállalt szakmai tevékenységek
megvalósulására/indikátorok teljesítésére/eredmények elérésére kell fókuszálnunk, hanem egy, a
városi lakosság életében tartósan megmaradó klímavédelmi és szemléletformálási programot kell
meghonosítanunk, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából nélkülözhetlen
cselekvések, jó gyakorlatok beágyazódjanak és napi rutinná váljanak a lakosság számára.

4.2 Dekarbonizációs és mitigációs célok
A dekarbonizációs- és mitigációs elemzés részeként elkészült a városi ÜHG leltár, melyből látható, hogy
melyek a fő kibocsátó ágazatok, milyen időbeni tendenciák tapasztalhatók és viszonyítási alapot ad a
városi éghajlatpolitika dekarbonizációs, mitigációs tevékenységéhez.
Az ÜHG leltár elkészítését követően a városi klímastratégia helyzetértékelő munkarészében (lásd. 2.
fejezet) elemeztük és értékeltük az ÜHG kibocsátás ágazati megoszlását, tendenciáját – az alábbi

szakterületek szerinti bontásban -, illetve a városban megvalósult fenntartható energiagazdálkodási és
közlekedési projektek tapasztalatait.
•
•
•
•
•

energiafogyasztás (lakosság, szolgáltatások, önkormányzat, ipar, mezőgazdaság, közvilágítás);
közlekedés;
mezőgazdaság;
hulladékgazdálkodás, szennyvízelvezetés és -kezelés;
szén-dioxid elnyelő kapacitás.

Az egyes szakterületek bemutatása során nem kizárólag azok üvegházhatású gáz kibocsátására tértünk
ki, hanem átfogó képet nyújtottunk az adott ágazat városra jellemző helyzetéről is.34
Fontos leszögezni, hogy a jelen fejezetben vállalásra kerülő, számszerűsített dekarbonizációs és
mitigációs célok mindegyike az ÜHG leltár elkészítése során alkalmazott számítási módszertanon
alapul, azaz a vállaltak teljesülésének értékelését is ugyanazen módszertan alapján kell majd elvégezni.
A dekarbonizációs és mitigációs célok tekintetében a település ÜHG kibocsájtásának csökkentését az
alábbi táblázatban bemutatottak szerint tervezi közép távon 2030-ig, ahol a célszámok tervezésnél a
fent hivatkozott módszertanon túl figyelembe kellett vennünk a helyi gazdaság jövőbeli potenciális
növekedését is.
1. sz. táblázat mitigációs célok részletes bemutatása
Települési dekarbonizációs
célok és részcéljaik

Bázisidőszak

2030

2050

(átfogó
céloknál
összesített)

t CO2

t CO2

Kibocsátás
csökkentés

Kibocsátás
csökkentés

%-a, 2030

%-a, 2050

t CO2
ME A köz- és lakóépületek 6210,19
üzemeltetéséből
származó
ÜHG-kibocsátás csökkentése
2030-ig legalább 20 %-kal
2019-hez képest.
M1
Városi
közintézmények
épületeinek
energetikai
korszerűsítése,
179
megújulóenergiafelhasználás
alkalmazásával
kombinálva
M2
lakóépületek
34

Városi 4574,56

4968,152

4471,34

20%

10%

143,2

128,88

20%

10%%

3659,648

3293,6832 20%

10%
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(lakossági)
energetikai
fejlesztések
támogatása
MH A hulladékszektorból
származó
ÜHG-kibocsátás
1284,53
csökkentése 2030-ig legalább
10 %-kal 2019-hez képest.

1156,08

1098,27

10%

5%

M3
Komplex
hulladékgazdálkodási
program
bevezetésével
a
települési szilárd- és
folyékony hulladék 965
mennyiségének
csökkentésére:
Lerakott települési
hulladék
csökkentése

868,5

825,075

10%

5%

M3
Komplex
hulladékgazdálkodási
program
bevezetésével
a
települési szilárd- és
folyékony hulladék 319,06
mennyiségének
csökkentésére:
Települési folyékony
hulladék
csökkentése

287,154

272,8

10%

5%

1021,644

970,56

10%

5%

10%

5%

MK A közlekedési eredetű
ÜHG kibocsátás csökkentése 1135,16
2030-ig legalább 10 %-kal
2019-hez képest.
M4 A fenntartható
közlekedési
infrastruktúra
fejlesztése
és
a
klímatudatos
közlekedés
ösztönzése
az
alternatív hajtásláncú
járművek arányának n.a
növelésével,

elektromos
és
hagyományos
kerékpárok
használatának
támogatásával:
Személygépjárművek
járműkm
mutatójának
csökkentése
M4 A fenntartható
közlekedési
infrastruktúra
fejlesztése
és
a
klímatudatos
közlekedés
ösztönzése
az
alternatív hajtásláncú
járművek arányának
növelésével,
n.a
elektromos
és
hagyományos
kerékpárok
használatának
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2. sz. táblázat mitigációs célok összefoglalása
Az egyes célok tekintetében igyekeztünk a technológiák várható fejlődését, a település gazdasági
teljesítményét és az egyes ágazatok/ tématerületek fejlettségét is figyelembe venni.

A város specifikus dekarbonizációs és mitigációs céljai a következők:
ME célkitűzés: A köz- és lakóépületek üzemeltetéséből származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2030-ig
legalább 20 %-kal 2019-hez képest.
A következő évtizedben leginkább a megújuló energia-felhasználásra irányuló beruházási elemeket is
magukban foglaló épületenergetikai korszerűsítésekből várható Bodajkon az üvegházhatású gázok
legnagyobb arányú csökkenése. Ezen épületek egyik csoportja a közintézményi épületek, melyek közül
az elmúlt években több is épületenergetikai korszerűsítésre került, ugyanakkor még található olyan
középület a településen, amelyek épületenergetikai korszerűsítése várat magára (ITS alapján lásd:
Művészeti Szakközépiskola energiahatékonyságának fejlesztése).
Az ÜHG leltár alapján a lakosság kibocsájtása összesen 4574,56 t CO2, mely markánsan kiemelkedik a
többi szektortól, azaz egyértelműen rögzíthető, hogy 2030-ig a legmarkánsabb beavatkozási lehetőség
a stratégia célrendszerének mitigációs oldalán – elsősorban megújuló energia-felhasználásra irányuló
beruházási elemeket is magukban foglaló lakóépületek épületenergetikai korszerűsítésével - a
lakossági energiafogyasztás hatékonyságának növelése lesz (ITS alapján lásd. Bányász lakótelep
energetikai fejlesztése).
A közintézmények az elmúlt években jó példával jártak elöl, ugyanakkor a lakosság ilyen irányú
beruházásai – részben forrás-, részben érdeklődés hiányában – egyáltalán nem voltak tömegesen
elterjedtnek tekinthetők a korábbiakban. Az épületállomány felújítása, különösen, amennyiben
megújulóenergia-felhasználásra irányuló technológiák beépítésével együtt történik, rövid idő alatt a
városi lakóépületek esetében kiemelten nagymennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátás mérséklését
eredményezik.
MH célkitűzés: A hulladékszektorból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2030-ig legalább 10 %-kal
2019-hez képest.
A hulladékból származó ÜHG kibocsátás teljes volumene 1284,53 COe t, melynek ¾-e a szilárdhulladékkezelésből, egynegyede a szennyvízkezelésből származik. A hulladékból származó kibocsátás aránya
13,2%, ami több mint kétszerese az országos átlagnak.
A hulladékhierarchia rendszere meghatározza a hulladékképződés megelőzése és az egyes
hulladékgazdálkodási tevékenységek gyakorlása során érvényesítendő elsőbbségi sorrendet, a
hulladékot csak legvégső esetben célszerű ártalmatlanítani, a hulladékképződés megelőzése mellett a
hulladék újrahasználatra előkészítése és hasznosítása kell, hogy előnyt élvezzen.
A fentiek miatt a hulladékgazdálkodás keretében vállalt ÜHG kibocsátás csökkentése a megelőzés,
újrahasználat és újrahasznosítás lakossági szinten történő támogatásával érhető el, melyet a következő
fejezetekben is célként be kell tervezni.
MK célkitűzés: A közlekedési eredetű ÜHG kibocsátás csökkentése 2030-ig legalább 10 %-kal 2019-hez
képest.
Mivel a KBTSz módszertana alapján a település mellett elhaladó 81-es főút szignifikánsan nagyobb
forgalmát nem kell beleszámolnunk/figyelembe vennünk az ÜGH leltárban a település közlekedési
eredetű kibocsájtásába, így relatíve alacsony ÜHG kibocsájtási értékeket kaptunk (közlekedésből eredő
ÜHG kibocsátás a teljes ÜHG kibocsátás mindössze 11,6%-a), jelentősen elmaradva az országos átlagtól
(18%).

A közlekedési területen elsősorban a villamos hajtásláncú gépjárművek arányának növekedéséből,
illetve a városi közlekedés átalakításából adódhatna az ÜHG kibocsátás csökkentése, így itt mérsékelt
csökkenéssel számolunk.
MM célkitűzés: Mezőgazdasági eredetű ÜHG kibocsátás stabilizálása 2030-ig a 2019-es kibocsátási
értéknek megfelelően.
A mezőgazdasági kibocsájtás jóval kevesebb az energiafogyasztásból adódó ÜHG emisszióhoz képest,
így értelemszerűen a legnagyobb mitigációs megtakarításokat nem itt kell terveznünk. Ugyanakkor
fenntarthatóbb, talajkímélőbb agrotechnológiai eljárásokkal a műtrágyázásból adódó kibocsátásokat
lehet a mai szintnek megfelelően stabilizálni.

4.3 Adaptációs célok
Az adaptációs céltervezés alapját a korábbiakban már bemutatott adaptációs felmérések és értékelés
táblák határozzák meg a NATÉR és a KBTSZ települési barométer elemeivel kiegészítve és figyelembe
véve a megyei klímastratégiában a megye települései kapcsán tervezésre előírt/vállalt adaptációs
célokat is.
A települési adaptációs helyzetértékelés összegzéseként, az országosan és megyei szinten is kiemelt
problémakörnek számító hőhullámok, épület viharkárok, aszály mellett Bodajkon a villámárvízveszély
és a természeti értékek veszélyeztetettsége kiemelten erős.
A fentiek alapján Bodajk város általános adaptációs célja a következő:
Aá célkitűzés: A különböző sérülékeny települési hatásviselők és ágazatok hőhullámok, épület
viharkárok, aszály, villámárvízveszély veszélyeztetettsége, mint klímaváltozási hatásokkal szembeni
alkalmazkodó-képességének erősítése.
Az adaptációs beavatkozások célja, hogy azok által az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok
csökkenjenek. A konkrét beavatkozások tervezésekor figyelemmel kellett lennünk arra, hogy az
adaptációs és mitigációs célok lehetőleg ne ütközzenek egymással. Ez azt jelenti, hogy például az
alkalmazkodási intézkedés ne eredményezze az energiafelhasználás – és ezáltal az ÜHG-kibocsátás –
növekedését. Ezért olyan beavatkozások kerültek betervezésre, amelyek amellett, hogy a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgálják, további, társadalmi, környezeti, vagy gazdasági
szempontból pozitív céllal is rendelkeznek. E beavatkozások előnye, hogy tervezésük során
lehetőségünk van olyanok választására, amelyek alacsony költségűek, vagy külső források nélkül is
megvalósíthatók.

Átfogó adaptációs célok
Az elemzésekben feltártak helyi adottságok klímakitettségének értékelésének eredménye alapján két
csoportra osztjuk a meghatározásra kerülő célokat. Az első csoportba azon célok kerültek
meghatározásra, melyek általánosságban a településre értendő átfogó adaptációs célok, melyek a
következők:

Aá-1. célkitűzés: A klímváltozás-, annak hatásainak mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás
kapcsán történő tervezésbe, az ezzel kapcsolatos tervek/dokumentumok előkészítésébe 2030-ig a
lakosság minél szélesebb köre kerüljön bevonásra.
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 térségi és helyi szintű, így a települési szintű klímastratégia kidolgozása, az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő helyi kapacitások megerősítése, a lakosság
klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás helyi hatásairól való ismeretének bővítése, illetve
a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése.
A klímaváltozás, mint globális környezeti probléma a települési szereplők teljes körét érinti, így fontos
lakosságot is érinti, így fontos hogy a klímváltozás-, annak hatásainak mérséklése és az ahhoz való
alkalmazkodás kapcsán történő tervezésbe, az ezzel kapcsolatos tervek/dokumentumok
előkészítésébe a lakosság minél szélesebb köre kerüljön bevonásra.
Aá-2. célkitűzés: A területfejlesztési terv és a klímapolitikát is érintő tervezési és stratégiai
dokumentumok felülvizsgálata során kerüljön beépítésre a klímatudatosság kritériumrendszere, a
környezettudatos forgalomszervezés és a villámárvíz védelem lokális terve, illetve a lokális zöldfelület
és erdővagyon vagyon védelmére szóló intézkedések (aszállyal, erdőtűzzel és egyéb klímakockázati
károkkal együtt).
A helyi területfejlesztési dokumentumban ki kell dolgozni a klíma adaptációs szempontoknak történő
megfelelést, kitérve a helyi értékek védelmére és az ÜHG kibocsátás csökkentésének lehetőségeire,
továbbá ki kell dolgozni a vilámárviz és árvíz védelem egyes pontjait, figyelembe véve a klímaváltozás
hatását, ami a csapadékeloszlás egyenetlenségéhez vezet.
Aá-3. célkitűzés: A hőhullámok hatásainak kiküszöbölésére tervezet kidolgozása 2025-ig.
Az éghajlatváltozás következményeként, a nyári hőhullámok idején – amikor legalább három egymást
követő napon meghaladja a napi középhőmérséklet a 25 ℃-ot – az év egyéb időszakaihoz képest nő a
halálozás mértéke, így a szociális és az egészségügyi ellátórendszerek kapacitása is terhelődik. A fentiek
mérséklésének első lépéseként kiemelten fontos feladat a hőségriadó terv elkészítése.
Aá-4. célkitűzés: A klímaváltozás közegészségügyi kockázatainak mérséklése településtervezési
eszközökkel, valamint a szociális és egészségügyi intézményrendszer célirányos fejlesztése,
megerősítése által 2030-ig
Az éghajlatváltozás hatásaként a hőhullámok okozta közegészségügyi kockázatok esetében a lakosság
jelentős része a veszélyeztetett korcsoportba tartozik, különösen veszélyeztetettnek minősülnek a
csecsemők, a kisgyermekek, a 65 évnél idősebbek, a fogyatékkal élők, illetve a krónikus szív- és
érrendszeri betegségben szenvedők.
Az előző célkitűzéssel összhangban fontos, hogy a célkitűzés a hőségriadó terv elkészítésén túl olyan
intézkedések is megvalósuljanak, mely támogatja a kiemelten veszélyeztetett csoportok azonosítását,
elérhetőségének felmérését, a hőségriadó terv minél szélesebb társadalmi körben történő
megismertetését (kiemelten az érintett szociális- és egészségügyi intézmények, szolgáltatók és a
kiemelt célcsoportok körében). Fontos a hőségriadós napok előtti előrejelzés biztosítása és annak
kommunikációs lehetőségének megteremtése és a humán és egészségügyi intézményrendszer
felkészítése és célirányos fejlesztése is, mellyel a közegészségügyi kockázatok mérsékelhetők.

Aá-5. célkitűzés: Az aszállyal és annak negatív hatásaival kapcsolatos adaptációs stratégia kialakítása,
2030-ig az aszálykárok csökkentése
Aszálysérülékenység értékelése és az eredmények alapján csökkentése: A mezőgazdasági szereplők
aszálysérülékenységlnek vizsgálatával és az ivóvíz felhasználás racionalizálásával, valamint az öntözővíz
kapacitások kialakításával (pl. tavaszi csapadéktöbblet eltározása időszaki tározóban) a cél az
aszálykitettség csökkentése és az aszály okozta károk megfelezése 2030-ra.
Aá-6. célkitűzés: A villámárvízzel és annak negatív hatásaival kapcsolatos adaptációs stratégia
kialakítása, 2030-ig.
Bodajk tájképét és mikroklimatikus viszonyait nagyban meghatározza a domborzata, mely, ahogyan
arra az éghajlati adaptációs elemzés során rávilágítottunk, előnyös tulajdonságokkal és (pl. villámárvíz
esetében) jelentős kihívásokkal is jár. A települési adaptációs helyzetértékelés összegzéseként, az
országosan és megyei szinten is kiemelt problémakörnek számító hőhullámok, épület viharkárok,
aszály mellett Bodajkon a villámárvízveszély kiemelten erős, így szükséges az ezzel kapcsolatos negatív
hatásokhoz való alkalmazkodási stratégia kidolgozása és alkalmazása.
Aá-7. célkitűzés: 2025-ig a települési épületállomány klímairányú sérülékenységének felmérése
történjen meg.
Szélsőséges időjárási esemény, viharkár kockázat értékelése és az eredmények alapján csökkentése
2030-ig. Az ingatlanállomány sérülékenységének vizsgálatával, valamint a felújítást lehetővé
támogatások kialakításával a cél a szélsőséges időjárási események károkozó hatásainak csökkentése
kiemelten a viharok okozta károk csökkentése 2030-ra.
Aá-8. 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 száma 2030-ra ne nőjön a 2010- 2020 átlaghoz képest
Az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatták, hogy a hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadékkal
járó záporok, zivatarok, viharok, komoly károkat képesek okozni, szélsőséges esetben megbénítják a
település egy részének életét (közúti elöntések, fakidőlések, áramszünetek). Tekintetettel arra, hogy a
klímamodellfuttatások alapján a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoriságának fokozódása
prognosztizálható, fel kell készülni ezekre a helyzetekre. A felkészülés leghatékonyabb módja az
építmények műszaki állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges karbantartások
elvégzése, komplex felújítások megvalósítása. Hangsúlyozni kell, hogy e feladatok nem csak az
önkormányzatra, hanem a közüzemi szolgáltatókra, lakosságra, közintézményekre, vállalkozásokra
egyaránt vonatkoznak.
Aá-9. célkitűzés: 2025-ig az ivóvízbázisok védelmének fokozása (a felszíni és felszín alatti
vízkészleteinek mennyiségi, minőségi védelme a karsztvízzel összhangban)
Aá-10. célkitűzés: Szén-dioxid elnyelő kapacitás, városi zöldfelület gazdálkodás (zöldfelületek bővítése,
a növényzet szén-megkötő képességének erősítése) és a hőhullámok elleni védekezés javítása
érdekében vízvételezési pontok, zöldfelület bővítés, a jelentős beépített, burkolt felület miatt a
közösségi zöldfelületek növelése, faültetések, parkosítások, a városi hősziget-hatás csökkentésére.
Ezen zöldfelületi takarás növelése legalább 40%-al 2030-ig.
Aá-11. célkitűzés: A klímahatások által betelepülő invazív növény és állatfajok semlegesítésére
cselekvési terv kidolgozása 2025-ig és megvalósítása 2035-ig.

Specifikus adaptációs célok
Az adaptációs célok második csoportja a klímaváltozás szempontjából sérülékenynek minősített helyi
értékekre vonatkozó ún. specifikus adaptációs célok:
As-1. célkitűzés: Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi értékek 2019-re jellemző állapota,
illetve állaga ne romoljon, illetve lehetőség szerint javuljon 2030-ig [kiemelten Bodajki Kegyhely
(Kegytemplom, Kolostor, Kálvária, Zarándokudvar), Kapucinus templom (1742) és Rendház (1747),
Hochburg-Miske-kastély (1839) és műemléki környezete, Városháza (1820)]
As-2. célkitűzés: Bodajki tó és Gaja-völgy-, a helyi kiemelt jelentőségű termőterületek-, illetve a kiemelt
termőhelyi adottságú szántók és erdőterületek- (kiemelten az aszályveszélyezetett szántók, ill.
erdőtűzveszélyezetetett erdők), a gyümölcsösök-, halastavak-, specifikus tájfajta agrártermékek-, és
borvidék védelme, adaptációs jellegű felkészítése a jövő kihívásaira
A 2. fejezet rögzíti azoknak a helyi értékeknek a listáját, amelyek állapotát, szélsőséges esetben
fennmaradását a változó éghajlati adottságok veszélyeztetik. A növénytársulások esetében ez
elsősorban az aszályok időszakok és a viharok gyakoriságának fokozódására vezethető vissza, míg az
építményeknél főleg az utóbbiak jelentenek közvetlen fenyegetést. Valamennyi érték esetében a cél
egységesen azok fennmaradásának biztosítása a következő évtizedekben is.
As-3. célkitűzés: Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett, egészségügyi problémákkal küzdő helyi
lakosság klíma okokra visszavezethető halálozási rátája javuljon, de lehetőleg ne romoljon a 2010-2020
átlaghoz képest (pl. hőhullámra visszavezethető halálozás)
A SWOT analízisben is meghatározottak szerint jelentős kihívás a lakosság leszakadó és egészségügyi
problémákkal küzdő rétegeinek felzárkóztatása, életminőségük biztosítása a klímaváltozás
kockázataival szemben. a specifikus célkitűzés erre a feladatra kíván felelni a megfelelő helyi
infrastruktúra, egészségügyi szolgáltatás és figyelemfelkeltő kampányok segítségével.

4.4 Szemléletformálási célok
A klímaváltozás elleni fellépéssel kapcsolatos kommunikációs, szemléletformálási tevékenység nem
feltétlen egy önálló célokat kitűző tevékenységcsoport, hanem a mitigáció (megelőzés) és az
alkalmazkodás célkitűzéseit támogató, folyamatos munka, ezért elsősorban ezen mitigációs és
adaptációs célok elérését segíti elő, cselekvésekre ösztönöz, másrészt az értékrend, attitűd
megváltoztatására irányul, ahol az alábbi öt fő tématerületen cél már középtávon hatást
kifejteni/elérni:
•
•
•
•
•

Energiahatékonyság és energiatakarékosság ösztönzése
Megújuló energia-felhasználás növelése
Közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-csökkentés
Erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-intenzitású
berendezkedés
Megváltozott klímaviszonyokhoz való alkalmazkodás

gazdasági

és

társadalmi

A klímastratégia helyzetértékelésében ismertetésre kerülő városi társadalmi tájékozottság és a
szemléletformálási projekttapasztalatok, továbbá a SWOT elemzés és a problémafa alapján a város
klímatudatossági és éghajlati szemléletformálási tervezése területén konkrét célokat kell kitűzni. A
második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) tervezetében foglaltakhoz illeszkedően az alábbi
területek érintése kiemelten javasolt:

•
•
•
•
•
•

Éghajlatvédelem integrálása a városi önkormányzatok jogalkotási tevékenységébe
Partnerség a városi médiával
Szemléletformálás az oktatásban
Társadalmi, lakossági kampányok
Városi éghajlatvédelmi hálózatépítés
Helyi mintaprojektek, jó példák segítése és bemutatása

Városi szemléletformálási átfogó cél
SZá célkitűzés: A szélekörű környezeti szemléletformálási eredmények hatására településünk
lakossága és a civil-, önkormányzati-, gazdasági-, oktatási szereplők felismerték a
klímaalkalmazkodás fontosságát, a mindennapi cselekvéseikben tudatosan alkalmazzák a negatív
hatásokat csökkentő vagy azokhoz alkalmazkodó megoldásokat, viselkedési mintákat.

Városi szemléletformálási specifikus célkitűzések:
SZs-1. célkitűzés: A város lakossága megismeri a klímaváltozás következtében, helyben várható
szélsőséges időjárási eseményeket (kiemelten hőhullámok, épület viharkárok, aszály,
villámárvízveszély) és az azokhoz történő alkalmazkodás hatékony lehetőségeit.
SZs-2. célkitűzés: A lakosság, az önkormányzat és közintézmények fenntartói ismerik és az
üzemeltetés során egyre szélesebb körben alkalmazzák az energiatakarékossági,
energiahatékonysági
és
megújulóenergia-hasznosítási
megoldásokat.
SZs-3. célkitűzés: A lakosság és a közintézmények által alkalmazható egyszerű és hatékony hulladék
csökkentési és hasznosítási megoldások általánosan ismertté válnak és alkalmazzák ezeket.

Klímastratégia intézkedések
Az előző fejezetek eredményei és az Önkormányzat javaslatai alapján a célrendszer valamennyi
eleméhez beavatkozásokat terveztünk az előző fejezet tartalmi bontása szerint:
•
•
•

mitigációs intézkedési javaslatok,
adaptációs intézkedési javaslatok,
szemléletformálási intézkedési javaslatok.

Fontos megjegyezni, hogy van olyan, ahol egy beavatkozás több célhoz is kapcsolódik.

5.1 Mitigációs intézkedések
Városi közintézmények épületeinek energetikai
korszerűsítése, megújulóenergia-felhasználás
alkalmazásával kombinálva

M1

Bodajk Város Önkormányzat közigazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális és egyéb
közintézményi épületeinek energetikai korszerűsítését (hőszigetelés, nyílászáró csere,
épületgépészeti korszerűsítés) foglalja magában, az elmúlt években elvégzett hasonló beruházásait
folytatva. A fejlesztések megújuló-energiaforrások felhasználására alkalmas technológiák
alkalmazásával kombinálva kerülnek kivitelezésre (napelem, napkollektor hőszivattyú alkalmazása),
ahol a fejlesztés klímavédelmi hatásainak eredményeiről a lakosság széleskörű tájékoztatást is kap.
Mitigációt támogató tervezett beavatkozások:
-

Bányász lakótelep energetikai korszerűsítése
A Művészeti Szakközépiskola energiahatékonyságának fejlesztése
Bodajk adottságai alkalmasak jelentős megújuló energia (telepíthető szélerőmű,
geotermikus- és napenergia) hasznosítására.

Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés kódja

M1

Aá-1, Aá-2, Aá-4

Szemléletformálási célkitűzés
kódja
SZs-1, SZs-2

Határidő/időtáv:

2021-2027

Felelős:

Önkormányzat és az adott közintézmény
fenntartója vagy üzemeltetője

Célcsoport

Az adott közintézmény fenntartója vagy
üzemeltetője, intézmények alkalmazottai, az
önkormányzat munkatársai, az intézményi
szolgáltatások haszonélvezői, lakosság

Finanszírozási igény

2 Mrd Ft

Lehetséges forrás

VMOP, ZIKOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

Városi lakóépületek (lakossági) energetikai
fejlesztések támogatása

M2

Az intézkedés Bodajk város lakóépületeinek lakossági energetikai korszerűsítésének (hőszigetelés,
nyílászáró csere, teljeskörű épületgépészeti korszerűsítés) és megújulóenergia-felhasználással
történő bővítésének támogatását, elősegítését foglalja magában. Továbbá az elmúlt években hazai
forrásokból történt lakossági, illetve önkormányzati épületenergetikai fejlesztések és beruházások,
mint jógyakorlatok tapasztalataira építve és ezek eredményeiről széleskörű lakossági tájékoztatást
adva a helyi fejlesztések támogatása.
A pénzügyi tervezés során fontos, hogy a város mérlegelje klímaalap létrehozásának lehetőségét és
ezt valósítsa meg.
Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:
Határidő/időtáv:

Mitigációs célkitűzés kódja
ME

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja

Aá-1, Aá-2, Aá-4

SZs-1, SZs-2

folyamatos

Felelős:

Bodajk Város Önkormányzata,
közintézmények fenntartói

Célcsoport

Az önkormányzat munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

önkormányzati oldalon: 20-100 millió Ft,
lakossági oldalon: 1-3 Mrd Ft

Lehetséges forrás

VMOP, ZIKOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

Komplex hulladékgazdálkodási program
bevezetésével a települési szilárd- és folyékony
hulladék mennyiségének csökkentésére

M3

Komplex hulladékgazdálkodási program megvalósításával a hulladékképződés megelőzése, a
megtermelt hulladék lerakása helyett annak hasznosítása. Ehhez szükséges az elkülönített
hulladékgyűjtés infrastruktúrájának biztosítása a lakosság számára, a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés bevezetése és biztosítása, a lakossági hulladékgyűjtő udvarok számának növelése.
Komposztáló telep fejlesztése, illetve a zöldhulladékok házhoz menő elkülönített gyűjtésének
bevezetése. Fontos a háztartásokból származó használt cikkek további használata érdekében a
szervízhálózat és az újrahasználati központok létrehozásának ösztönzése.
Bodajkon nem minden veszélyes hulladékot gyűjtenek és kezelnek, így kiemelten támogatja ezen
intézkedés a veszélyes hulladékgyűjtési rendszer fejlesztését, illegális hulladék lerakatok
megszüntetését.
A fentiekhez nélkülözhetetlen a hulladék keletkezésének megelőzésével és az újrahasználat
jelentőségével kapcsolatos szemléletformálás, illetve a házi/közösségi komposztálás elterjesztése,
ösztönzése (pl. gazdasági ösztönzők, szemléletformáló programok, kiadványok)
Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja
MH

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja

Aá-1, Aá-2

SZs-3

Határidő/időtáv:

2021-2027

Felelős:

Bodajk Város Önkormányzata,
közintézmények fenntartói, közszolgáltatók

Célcsoport

Önkormányzat és a közintézmények
munkatársai, a közigazgatási szolgáltatások
haszonélvezői, lakosság

Finanszírozási igény

10-200 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, egyéb nemzetközi, uniós és hazai
pályázati források

A
fenntartható
közlekedési
infrastruktúra M4
fejlesztése és a klímatudatos közlekedés ösztönzése
az alternatív hajtásláncú járművek arányának
növelésével,
elektromos
és
hagyományos
kerékpárok használatának támogatásával
Az intézkedés célja az alacsony ÜHG kibocsátással járó fenntartható közlekedési rendszer
infrastruktúrájának kialakítása, illetve a közlekedésben résztvevők környezettudatos
közlekedésének ösztönzése.
Az intézkedés a Bodajk lakosságát igyekszik megismertetni az alternatív hajtáslánc és a fenntartható
közlekedés fogalmaival, lehetőségeivel helyi elektromos gépjármű töltőpontok telepítésével és a
szemléletformálási komponensben fenntartható közlekedéssel kapcsolatos kiadványok
bemutatásával. A költséges elektromos gépjárművek promóciója mellett további kerékpárút
fejlesztések, és az elektromos kerékpár töltőpontok telepítése is megvalósítható az intézkedésben.
•
•
•
•
•
•
•
•

Forgalomcsillapított övezetek, biztonságos gyalogos zónák létrehozása
Kerékpáros közlekedés ösztönzése ehhez megfelelő infrastruktúra kiépítése
Közösségi közlekedési felhasználóbarát összehangolása az elingázó munkavállalók
létszámának és igényeinek megfelelően
Alternatív hajtású járművek elterjedésének támogatása
Elektromos töltőállomások telepítése (személygépkocsi és kerékpár)
Elektromos közlekedési és önkormányzati géppark alkalmazása
Fenntartható közlekedés szempontú úthálózat korszerűsítés
Távmunka ösztönzése

Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja
MK

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja

Aá-1, Aá-2

SZs-1, SZs-2

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Bodajk Város Önkormányzata,
közintézmények fenntartói

Célcsoport

Önkormányzat és a közintézmények
munkatársai, a közigazgatási szolgáltatások
haszonélvezői, lakosság

Finanszírozási igény

2-5 millió Ft motivációs kampány + 100-500
M Ft infrastruktúra

Lehetséges forrás

PEDELEC, ZFR-D-Ö, GZR-D-Ö, töltő telepítési
támogatás önkormányzatok részére, MOP,
ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

Mezőgazdaság ÜHG kibocsátás csökkentését
célzó agrotechnológiák elterjedésének
támogatása

M5

Ezen intézkedés célja nem a mezőgazdaság energiafelhasználásához kapcsolódó ÜHG kibocsátás
csökkentése, hanem a mű- és szerves trágya, illetve a hígtrágya szórásának csökkentését biztosító,
megfelelő agrotechnológiák elterjesztésének támogatása és az ezáltal elérhető ÜHG kibocsátás
csökkentésének támogatása.
Támogató tervezett beavatkozások:
-

-

A korszerű mezőgazdasági termelés ösztönzése, mint fejlesztési cél alá tartozó főbb
beavatkozások között az EU-s forrásokból finanszírozható, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó
gazdálkodás kialakításának támogatása és az erre irányuló oktató programokkal való
támogatása.
Biointenzív mezőgazdasági szerveződés létrehozása, közös gép telephely és tároló
kapacitások, logisztikai bázis létrehozása.

Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés kódja

MM

Aá-5, Aá-10, Aá-11, As-2

Szemléletformálási célkitűzés
kódja
SZs-1, SZs-2

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Bodajk Város Önkormányzata

Célcsoport

Mezőgazdasági kibocsátok és KKV-k

Finanszírozási igény

10-30 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, MAOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

5.2 Adaptációs intézkedések
A lakosság széles körének bevonása az
alkalmazkodási tervezésbe

A1

A vonatkozó tervezési dokumentumokat (települési klímastratégia, hőségriadó terv stb.) a lakosság
széles köre számára, társadalmasítás keretein belül elérhetővé kell tenni.
•
•
•

•

Fontos a témakörben a médiával történő partnerség kialakítása és rajtuk keresztül a
legnagyobb elérés biztosítása.
Lehetőség a lakossági fórumokon történő társadalmasítás, illetve az Önkormányzat által
biztosított a témával kapcsolatos tematikus fogadóóra is.
A lakosság mellet fontos az érintett intézményekkel (egészségügyi- és szociális alapellátást
biztosító intézmények, fekvőbeteg ellátó intézmények, nem önkormányzati szociális
otthonok, karitatív intézmények, bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, iskolák közvetlen
bevonása is.
A közvetlen elérés mellett lehetőség az online formában történő véleményeztetés
lehetősége is.

Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja
ME, MH, MK

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja

Aá-1, Aá-2

SZs-1, SZs-2, SZs-3

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Bodajk Város Önkormányzata

Célcsoport

lakosság

Finanszírozási igény

1 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

Az alkalmazkodóképességet erősítő
A2
kockázatelemzési, környezetértékelési módszertani
alkalmazások elterjesztése, a műszaki
kritériumrendszerek módosítása a területfejlesztési,
területrendezési, építésügyi és egyéb szakigazgatási
dokumentumokba
A területfejlesztési, területrendezési, építésügyi és egyéb szakigazgatási (pl. környezetvédelmi és
ivóvízvédelmi stratégia) dokumentumok felülvizsgálata, ezen dokumentumokba kerüljön beépítésre
a klímatudatosság kritériumrendszere, ki kell dolgozni a klíma adaptációs szempontoknak történő
megfelelést, kitérve a helyi értékek védelmére és az ÜHG kibocsátás csökkentésének lehetőségeire.
Továbbá javasolt kidolgozásra:

•
•
•

hőségriadó terv;
a klímahatások által betelepülő invazív növény és állatfajok semlegesítésére
cselekvési terv;
illetve a lokális zöldfelület és erdővagyon vagyon védelmére szóló intézkedések
(aszállyal, erdőtűzzel és egyéb klímakockázati károkkal együtt).

Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja
ME, MH, MK

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZá2

Aá-1, Aá-2, Aá-3, Aá-5,
Aá-6, Aá-10, Aá-11, As2

SZs-1, SZs-2

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Bodajk Város Önkormányzat

Célcsoport

Az Önkormányzat és a fenntartó
intézmények munkatársai, KKV-k,
mezőgazdasági dolgozók, lakosság

Finanszírozási igény

5-10 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP, MAOP egyéb nemzetközi,
uniós és hazai pályázati források

Szociális és egészségügyi ellátás fejlesztése az
éghajlatváltozás kedvezőtlen közegészségügyi
hatásainak mérséklésével összefüggésben

A3

Az éghajlatváltozás következményeként, a nyári hőhullámok idején – amikor legalább három
egymást követő napon meghaladja a napi középhőmérséklet a 25 ℃-ot – az év egyéb időszakaihoz
képest nő a halálozás mértéke, így a szociális és az egészségügyi ellátórendszerek kapacitása is
terhelődik.
A lakosság jelentős része a veszélyeztetett korcsoportba tartozik, különösen veszélyeztetettnek
minősülnek a csecsemők, a kisgyermekek, a 65 évnél idősebbek, a fogyatékkal élők, illetve a krónikus
szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.
Az intézkedés támogatja a kiemelten veszélyeztetett csoportok azonosítását, elérhetőségének
felmérését, a hőségriadó terv elkészítését, annak minél szélesebb társadalmi körben történő
megismertetését (kiemelten az érintett szociális- és egészségügyi intézmények, szolgáltatók és a
kiemelt célcsoportok körében). Fontos a hőségriadós napok előtti előrejelzés biztosítása és annak
kommunikációs lehetőségének megteremtése és a humán és egészségügyi intézményrendszer
felkészítése és célirányos fejlesztése is melyet szintén támogat az intézkedés.
-

-

Hőségriadó terv elkészítése (a lakosság általános tájékoztatása, kockázati lakosságcsoport
védelmének előkészítése)
Előrejelzés megszervezése, a lakosság részére a médián keresztül, illetve ilyen esetekben
közvetlenül az egészségügyi- és szociális alapellátást biztosító intézmények, a fekvőbeteg
ellátó intézmények, nem önkormányzati szociális otthonok karitatív intézmények,
bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, nyári táborok előzetes tájékoztatása,
Az ajánlások, hőhullámok esetén szükséges teendőkről szóló tájékoztatás eljuttatása a
kockázati csoportokhoz (intézményben és saját otthonukban éló vagy ellátott)
az időseket ellátó intézmények épületeinek nyári hővédelmének biztosítása, mind
beruházási (hőszigetelés, árnyékolás, légkondicionálás stb.)
Gyakoribb locsolás az esti órákban (közutak, parkok)
Ivóvíz minőségű víz biztosítása a közterületeken

Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja
ME

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZá2

Aá-4, As-3

SZs-1, SZs-2

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

50-500 millió Ft

Lehetséges forrás

VMOP, ZIKOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

Fenntartható vízgazdálkodás megteremtése

A4

A jövőben várható aszályhelyzetekre, ivóvízhiányra és talajvízszintcsökkenésre felkészülve a
település kialakítja fenntartható vízgazdálkodási tervét és az abban foglaltakat megvalósítja,
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 létesítése, ivóvízvédelmi és takarékossági programok
végrehajtása):
•
•

Karsztvíz források kezelése,
Felszíni vízkészlet gazdálkodás, csapadékvíz elvezetés javítása.

Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja
MM, MH

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZá2

Aá-2, Aá-5, Aá-6, Aá-8,
Aá-9, Aá-10, As-2

SZs-1, SZs-2

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

5 millió Ft tervezés 200-500 millió
megvalósítás

Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

A települési épületállomány és a közcélú
infrastruktúra hálózatok (utak, belterületi
csapadékvízelvezető rendszerek, közüzemi
hálózatok) klímairányú sérülékenységének felmérése

A5

Bár a klímastratégiában felmérésre került a helyi ingatlanállomány életkora, a hirtelen jött
széllökések és potenciális viharkárok becsléséhez, valamint a különböző további szélsőségi időjárási
események jelentette kockázatok felméréséhez szükséges az ingatlanok és a közcélú infrastruktúra
hálózatok valós szerkezeti állapotnak felmérése és a települési ingatlanvagyon és a közcélú
infrastruktúra hálózatok sérülékenységének becslése. Ez a felmérés nemcsak az éghajlati
kockázatokhoz való adaptációt könnyíti meg de átfogó képet ad arra az esetre is, ha központi vagy
helyi finanszírozásból lehetőség nyílik a jövőben lakossági ingatlanfejlesztések vagy
energiahatékonysági beruházások megvalósítására, hogy megbecsüljük, kb. mekkora forrásigényt
tenne ki a települési ingatlanvagyon felújítása. Ezáltal a jövőbeni helyi VMOP és ZIKOP források
előkészítése is megalapozható.
Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:
Határidő/időtáv:

Mitigációs célkitűzés kódja
ME, MK

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZá2

Aá-2, Aá-7, Aá-8, As-1

SZs-1, SZs-2

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

20-100 millió Ft

Lehetséges forrás

VMOP, ZIKOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

A települési zöldfelületi vagyon védelmének és
fejlesztésének beépítése a település
területfejlesztési, területrendezési, építésügyi és
egyéb szakigazgatási dokumentumaiba, komplex
tervező rendszer kidolgozása a települési
zöldfelületek fejlesztésére és a település
környezetében élő faji sokféleség megőrzésére

A6

Jógyakorlatok összegyűjtésével, az önkormányzat megismertetése a zöldfelelületi vagyon
védelmének, bővítésének lépéseivel, módszerével a hőhullámok és (villám)árvizek elleni védekezés
érdekében, illetve a városi hősziget-hatás csökkentésére.
A települési zöldfelület és a település környéki környezet megóvására részletes akciótervet kell
kialakítani és végrehajtani, a korábban TOP-ban, a későbbiekben VMOP-ban és hazai források
terhére kiírásra kerülő Zöld Város Projekt szellemében további fejlesztéseket kell megvalósítani az
alábbi területeken:
•
•
•

tájrehabilitáció
közterület rendezés
a projekthez kapcsolódó közterületek revitalizációja

Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja
ME, MM

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZá2

Aá-10, Aá-11, As-2

SZs-1, SZs-2

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Bodajk Város Önkormányzata

Célcsoport

Önkormányzat(ok), nemzeti park
igazgatóságok, földtulajdonosok,
erdészetek, gazdálkodó szervezetek

Finanszírozási igény

Jógyakorlatok összegyűjtése belső
erőforrásból, megvalósítás 100 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP, MAOP egyéb nemzetközi,
uniós és hazai pályázati források

A helyi természeti értékek klímaszempontú védelmi
tervének kidolgozása

A7

A jelentős települési/térségi természeti- és környezeti kincsekre vonatkozóan fel kell mérni az egyes
területek sérülékenységét, a fő klíma szempontú veszélyforrásokat és a feltárt eredményekre
specifikusan szabott védelmi tervet kell összeállítani, azaz a Bodajki tó és Gaja-völgy-, a helyi kiemelt
jelentőségű termőterületek-, illetve a kiemelt termőhelyi adottságú szántók és
erdőterületek- (kiemelten az aszály veszélyeztetett szántók, ill. erdőtűz veszélyezetetett erdők), a
gyümölcsösök-, halastavak-, specifikus tájfajta agrártermékek-, és borvidék védelme, adaptációs
jellegű felkészítése a jövő kihívásaira.
Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja
ME, MM

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZá2

Aá-10, Aá-11, As-2

SZs-1, SZs-2

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Bodajk Város Önkormányzata, Fenntartó
intézmények

Célcsoport

nemzeti park igazgatóságok,
földtulajdonosok, erdészetek, gazdálkodó
szervezetek

Finanszírozási igény

5 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP, MAOP, ZBR egyéb
nemzetközi, uniós és hazai pályázati
források

5.3 Szemléletformálási intézkedések
Települési Klímatudatossági Tudásbázis
létrehozása

SZ1

Az Önkormányzat és intézményei, illetve a település gazdasági-, civil-, oktatási szereplőinek
bevonásával a klímaváltozás mérséklése és a változásokhoz történő alkalmazkodás segítése
érdekében tudásbázis létrehozása és folyamatos tájékoztatási tevékenység indítása:
-

-

szakmai aloldal létrehozása;
jó gyakorlatok összegyűjtése és különböző fórumokon való terjesztése, továbbadása;
tájékoztató anyagok, szórólapok, ismeretterjesztő anyagok készítése és terjesztése,
kommunikációs tevékenységek ellátása) a mitigáció és alkalmazkodás települési feladatairól
és jó gyakorlatairól.
Települési Éghajlatvédelmi Kerekasztal létrehozása és működtetése

Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés kódja

MM, ME, MK, MH

valamennyi célkitűzés

Szemléletformálási célkitűzés
kódja
SZs-1, SZs-2, SZs-3

Határidő/időtáv:

2021-2027

Felelős:

Az adott közintézmény fenntartója vagy
üzemeltetője

Célcsoport

Az adott közintézmény fenntartója vagy
üzemeltetője, intézmények alkalmazottai, az
önkormányzat munkatársai, az intézményi
szolgáltatások haszonélvezői, lakosság

Finanszírozási igény

10-50 millió Ft

Lehetséges forrás

VMOP, ZIKOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

Komplex környezet-, klímavédelemmel
kapcsolatos szemléletformálási programok
megvalósítása a lakosság körében

SZ2

A környezettudatosság és a klímavédelem az egyén szintjén az otthonokban kezdődik. E folyamat
ösztönzésére komplex kampányokat javasolt megvalósítani a lényeges, aktuális fenntarthatósági
üzenetek közvetítésére. A szemléletformálással – melynek ez esetben része az állampolgárok aktív
részvétele is – nemcsak az egyéni energiafelhasználás csökkenthető, hanem azon keresztül az ÜHG
kibocsátások is, továbbá javítható az alkalmazkodóképesség.
•
•
•

•

Energiahatékonyság és energiatakarékosság ösztönzése, megújuló energia-felhasználás
növelés
Megváltozott klímaviszonyokhoz való alkalmazkodás lehetőségeinek megismertetése
(kiemelten a hőhullámokhoz való alkalmazkodás megismertetése)
Közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-csökkentés, környezettudatos közlekedési
mód választás
A hulladékgazdálkodás ÜHG kibocsátásának csökkentése a megelőzés, újrahasználat és
újrahasznosítás lakossági szinten történő megismertetése, alkalmazásának elősegítése

Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés kódja

MM, ME, MK, MH

valamennyi

Szemléletformálási célkitűzés
kódja
SZs-1, SZs-2, SZs-3

Határidő/időtáv:

2021-2027

Felelős:

Önkormányzat

Célcsoport

Az adott közintézmény fenntartója vagy
üzemeltetője, intézmények alkalmazottai, az
önkormányzat munkatársai, az intézményi
szolgáltatások haszonélvezői, lakosság

Finanszírozási igény

10-20 millió Ft

Lehetséges forrás

VMOP, ZIKOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

Környezet-, és klímavédelemmel,
energiahatékonysággal kapcsolatos
szemléletformálás az oktatási intézményekben

SZ3

Ösztönözni kell a nevelési-oktatási intézményeket arra, hogy ne csak általános szinten
foglalkozzanak az éghajlatváltozás kérdéseivel, hanem helyben releváns ismeretekkel,
problémákkal, megoldási lehetőségekkel is ismertessék meg a tanulókat, diákokat. Vonják be őket
a helyi természet- és klímavédelmi tevékenységekbe.
Kapcsolódás a települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés kódja

MM, ME, MK, MH

valamennyi

Szemléletformálási célkitűzés
kódja
SZs-1, SZs-2, SZs-3

Határidő/időtáv:

2021-2027

Felelős:

Az adott közintézmény fenntartója vagy
üzemeltetője

Célcsoport

Az adott közintézmény fenntartója vagy
üzemeltetője, intézmények alkalmazottai, az
önkormányzat munkatársai, az intézményi
szolgáltatások haszonélvezői, lakosság

Finanszírozási igény

2-5 millió Ft

Lehetséges forrás

VMOP, ZIKOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

6.0 A megvalósítás intézményi és pénzügyi feltételei
6.1 Intézményrendszer és partnerségi terv
Bodajk város klímastratégiájának végrehajtásáért elsődlegesen a Város Önkormányzata a felelős,
azonban az egyes akció elemek végrehajtásába bevonhatja a helyi képviselő testület és a civil
szervezetek munkatársait is, míg az Önkormányzati Hivatal alkalmazottai támogatják a stratégia
megvalósítását.
Az intézmény feladatai a klímastratégia végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakra terjednek ki:
•

a klímastratégiában kijelölt intézkedések közül az Önkormányzat hatáskörébe utaltak teljes
körű végrehajtása;
a klímastratégiában foglalt intézkedések végrehajtását szolgáló pénzügyi források,
mindenekelőtt pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok összeállítása, projektek
adminisztratív lebonyolítása;
a klímastratégia végrehajtásához szükséges egyeztetések lebonyolítása;
a klímastratégia végrehajtásában potenciálisan részt vállalni képes civil szervezetek, gazdasági
szervezetek felkutatása, együttműködések kialakítása;
klímastratégia végrehajtásának nyomon követése.

•

•
•
•

Bár a végrehajtásért az önkormányzat felel, ahhoz, hogy a klímastratégia sikeres lehessen az összes
helyi érintettnek közre kell működnie. Ami egyben azt is jelenti, hogy a következő érintetteket kell a
motivációs és szemléletformáló kampányokkal mozgósítani:
•
•

•
•
•
•
•

Lakosság: Elsődleges szerepük a megelőzésben, az adaptációs módszerek elsajátításában és
saját kibocsátásuk csökkentésében van
Gazdasági vállalkozások, Ipar: Feladatuk az ÜHG kibocsátásuk csökkentése és a helyi
kezdeményezések támogatása (akár pénzügyileg is), illetve a közösségi klíma adaptációs
projektek támogatása saját céges adaptációs kezdeményezéseik megvalósítása mellett.
Egészségügyi, szociális intézmények: sérülékeny célcsoportok támogatása
Oktatás: Szemléletformáló kampányok futtatása, beillesztése a képzésbe
Civil kezdeményezések: Központi stratégia és akciók megvalósulásának támogatása,
szemléletformálás
Víziközmű társulat: Ivóvízszolgáltatás és vizes kötődésű adaptációs feladatok, valamint
szemléletformálás támogatása
Járási hivatal és a helyi illetékes jogkörű kormányszervek: A helyi megvalósítás támogatása,
iránymutatás nyújtása.

Bodajk képviselőtestületének és Önkormányzatának célja, hogy a település lakosságának, vállalkozói
rétegének minél nagyobb hányadát képes legyen megszólítani a következő években, akár széleskörű,
lakosságra irányuló, akár célzott, egy-egy társadalmi csoportnak (pl. települési önkormányzatok) szóló
szemléletformálási akciók, vagy kifejezetten szakmai jellegű, szűkebb körű egyeztetések, konzultációk
ösztönzése révén. Különösen az utóbbiak esetében cél a tartós partneri viszony kialakítása az
éghajlatváltozással kapcsolatos témakörökben érdekelt közintézményekkel és gazdálkodó szervekkel.
A partnerségi, kommunikációs stratégiai elemek tervezése során fontos, hogy azonosítsuk azokat a
szereplőket, amelyek bevonása megkerülhetetlen, mert tevékenységük jelentős vagy meghatározó
hatást gyakorol az adott közösség életére. Ilyenek elsősorban az önkormányzati, állami vezetők,
testületek, szakmai döntéshozók (pl. főépítész), a közszolgáltatások üzemeltetői/fenntartói, valamint

a nagyobb méretű gazdasági szereplők. Esetükben kiemelt szerepe van a szemléletformálásnak, a
megalapozott információkkal való ellátásnak, az éghajlatváltozás problémakörére vonatkozó
érzékenyítésnek, az idejében történő cselekvésre való motiválásnak. Komoly segítséget jelenthetnek a
tervezésben, megvalósításban a helyi oktatási, kutatási intézmények, civil szervezetek is.
Szereplő

Feladat

Megyei Önkormányzat

Megyei klímastratégiából vonatkoztatott helyi
feladatok értelmezése, iránymutatás a helyi
program kidolgozása során

Megyei, kistérségi állami szervek

Aktív együttműködés, a klímastratégia által
megfogalmazott feladatok aktív támogatása

Civil szervezetek helyben és a kistérségben

Szemléletformálási tevékenység támogatása
részvétel a társadalmi akciókban, az egyes akciók
véleményezése civil szemszögből

Lakosság

részvétel a társadalmi akciókban, az egyes akciók
véleményezése lakossági szemszögből

Oktatás (iskolák, óvodák)

Fiatalkori
szemléletformálási
támogatása, megvalósítása

Ipar

A korábbiakban leírtak alapján helyi mitigációs
és adaptációs akciók megvalósulásának
támogatása
aktív
közreműködéssel
és
forrásokkal, a téma beillesztése a vállalati
társadalmi felelősségvállalási politikába, a
település adaptációs céljainak támogatása
forrásokkal és példamutatással, saját adaptációs
projektjeik megvalósításával; végül, de nem
utolsó sorban pedig a település erőfeszítéseinek
támogatása CSR tevékenységek keretében.

programok

Bodajk Város Éghajlatváltozási Kerekasztal
A széleskörű partnerség biztosítása érdekében 2020-ban jelen klímastratégia létrehozásával
párhuzamosan az Önkormányzat megalapította a Bodajk Város Éghajlatváltozási Kerekasztalt, ahol az
alapító tagok közé a fenti táblázatnál bővebb kör került meghívásra.
A megyei klímaplatform mintájára a helyi/települési éghajlatváltozási kerekasztal a helyi- és térségi,
illetve a megyei önkormányzat vezetőinek, képviselőinek, a helyi és térségi iskolák vezetőinek és
iskolák fenntartóinak, valamint térségi szakintézmények képviselőinek (vízművek, katasztrófavédelem)
meghívásával, felkérésével alakult meg, de lehetőség van a további civil, a gazdasági szereplők
csatlakozására is.
A Kerekasztal legalább félévente kerül összehívásra, működése szorosan kapcsolódik a helyi
klímastratégia kidolgozásához, annak célja azonban nem magának a stratégiának a kidolgozása, hanem
a térségi/helyi döntéshozók és közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a

témakörhöz köthető tevékenységek helyi szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos
szakmai kommunikáció feltételeinek a hosszú távú biztosítása.

6.3 Finanszírozás
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 az alábbi forrásból eredeztethető. Egyrészt a
2014-2020-as, illetve a tervezés alatt álló 2021-2027-es EU-s költségvetési ciklusokban tervezett 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
következő35:
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:
1. A 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklushoz illeszkedő idősíkon – az n+3-as szabály alapján - a
még megvalósuló releváns projektekre támaszkodva, a vonatkozó pályázati konstrukciók által
támogatott zöld és fenntartható gazdaságfejlesztési irányok tervezésében gondolkozhatunk.
2. A 2021-2027-ig tartó EU-s költségvetési ciklusban már előre látható/tervezhető vonatkozó
pályázati konstrukciók által támogatott zöld és fenntartható gazdaságfejlesztési irányok
tervezése és megvalósítása
3. Közvetlen brüsszeli támogatások
4. releváns hazai források
1. A 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklusban a megyei önkormányzat irányítása mellett a
forráselosztásban helyett kaptak a jelen stratégia keretei között energiafelhasználást és ezáltal
ÜHG (emissziót) csökkentő beruházások, mint például:
• TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
• TOP-6.7.1-16 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja
• TOP-6.5.1-19 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
• TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
• TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja
A KEHOP-ban kiírásra került környezeti és energiahatékonysági konstrukciókban is pályázhattak a
települések vonatkozó finanszírozási forrásra, ilyen korábbi felhívások voltak a az előző finanszírozási
időszakban:
•
•
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KEHOP-4.1.0 - Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi
kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése
KEHOP-1.1.0 - Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés,
informatikai és monitoring fejlesztés

KBTSZ módszertan 53. oldal

•

KEHOP-1.3.0/2015 - Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása

A KEHOP egyes tématerületinek nevei a következők:
1.
2.
3.
4.
5.

A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

Vidékfejlesztési Program
A program maga elsősorban az agráriumra fókuszált eddig, azonban a 2014-20-as időszakban is
találkoztunk az adaptációt segítő felhívásokkal.
•

•
•

VP4-10.2.1.2-17 - Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző
tanácsadói tevékenységek támogatása
VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése

Az Önkormányzat által ebben a költségvetési ciklusban megvalósított projekteket és azok eredményeit
már a korábbi fejezetekben részletesen bemutattuk.
2. Az Operatív Programok tematikus célokra vonatkozó, részletes tervek, melyek 2021-2027-re
szóló EU-s költségvetési ciklusra a Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok
alapján készülnek, és meghatározzák, hogyan kerül felhasználásra az Európai Unió által
biztosított támogatás a programozási időszak során. Jelenleg ezen OP tervezési folyamat már
társadalmi egyeztetés alatt áll, mely alapján az alábbi fejlesztési irányokra építve már rövid
távon is fejlesztések tervezhetők.
A 2021-2027-ig tartó EU-s költségvetési ciklusban tervezett vonatkozó Operatív Programok,
priorítások és intézkedések, melyek a társadalmi egyeztetés jelen szakaszában nyilvánosan
elérhetők:
o

o

o

o

Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program keretén belül fenntartható
akvakultúra beruházások hatékony víz- és energiahasználattal, alternatív
energiaforrásokkal, illetve a környezetterhelés csökkentésével.
Mobilitás Operatív Program lehetőségein belül a tiszta üzemű városi-elővárosi
közlekedés erősítése és a fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás
fejlesztése
Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program 6. prioritástengely: Turizmus
örökségvédelem: Integrált társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés,
kulturális örökség és biztonság előmozdítása városi területeken
A Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP) a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) folytatása, A ZIKOP teljes egészében
az Európai Unió második szakpolitikai céljához (PO2) kapcsolódik: „Zöldebb,
karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék

o

beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás,
valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával”.36
Versenyképes Magyarország Operatív Program, mely program elsődlegesen a helyi
önkormányzati fejlesztéseket finanszírozza. A VMOP fejlesztési tematikája kiterjed
többek között a helyi gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatásra, a települési
infrastruktúra, településüzemeltetés és helyi közszolgáltatások fejlesztésére, továbbá
szerepet vállal a helyi jelentőségű turizmus fejlesztésében, illetve a komplex
programmal
fejlesztendő
járásokban helyi
társadalmi
felzárkózási
programok támogatásában.
Fenntartható városfejlesztési intézkedése keretében a helyi fejlesztési stratégiájuk
alapján kiválasztott városok a fenti fejlesztéseket integrált helyi városfejlesztési
programokban valósíthatják meg, illeszkedve a helyi klímastratégiához.

A klímastratégia készítésekor a VMOP keretében a pályázati felhívások egy kis része társadalmi
egyeztetésre kiírásra került, melyből látható, hogy kiírások tartalma az előző ciklus TOP
felhívásaitól lényeges eltérést nem mutatnak, így az 1. pontban kiemelt konstrukciók ebben az
időszakban is meghatározóak lehetnek.
Fontos kiemelni, hogy a társadalmi egyeztetésen lévő „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” c. a VMOP-n belül elérhető konstrukció lehetővé teszi a SECAP-ok elkészítését,
így a Klímastratégia elkészítésével párhuzamosan ajánlott és nyitott lehetőség a Fenntartható
Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése is, ahol jelen Klímastratégia már azon
módszertannal összhangban került kidolgozásra, lehetővé téve, hogy a település a jövőben
akár egy SECAP készítésével csatlakozhasson a Polgármesterek Szövetségéhez is.
•

•

•
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Európai Területi Együttműködés (ETE): a kohéziós politika egyik célkitűzéseként biztosít
keretet a határokon átnyúló, a transznacionális és az interregionális együttműködések
támogatására többek között a környezetvédelem, a klímaváltozás hatásai elleni küzdelem, az
erőforrás-hatékonyság erősítése, a fenntartható közlekedés elősegítése, a vízgazdálkodás
fejlesztése; a kulturális és természeti örökségvédelem; a biodiverzitás és talajvédelem; az
alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás kapcsán. További információk:
http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-egyuttmukodes-2014-2020
LIFE Program: 2014–2020 között 3,4 milliárd euró pályázati összeget különített el új, innovatív
megoldások, kutatások és bevált gyakorlatok támogatására a természet-, a környezetvédelem,
valamint
az
éghajlatpolitika
témakörében.
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/
EBRD-ELENA eszköz: célja a helyi és regionális hatóságok és egyéb közintézmények által a
fenntartható energetika területén megvalósítandó beruházások finanszírozási forrásainak
előkészítése és mobilizálása, ezáltal az EU 20–20–20 célok megvalósulásának elősegítése.
Célterülete Bulgária, Horvátország, Észtország, Macedónia, a Volt Jugoszláv Köztársaság,
Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Az eszköz
a megvalósítandó energiahatékonysági beruházások előkészítéséhez és kivitelezéséhez
szükséges technikai együttműködés teljes költségének 90%-át fedezve önkormányzati
építkezések; távfűtés-modernizáció; városi közlekedési beruházások; helyi infrastruktúrafejlesztés;
közműfejlesztés
terén.
További
információ:
http://www.ebrd.com/downloads/about/donors/ebrd-elena.pdf

https://www.palyazat.gov.hu/felhvsok-trsadalmi-egyeztetse-2021-2027

•

•

Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020: célja a folyó menti makrorégió
fenntartható fejlesztése, természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelme
(ezen belül mobilitás és intermodalitás fejlesztése; fenntartható energia használatának
ösztönzése; vizek minőségének helyreállítása és megőrzése; környezeti kockázatok kezelése;
biodiverzitás, a táj, valamint a levegő- és talajminőség megőrzése). A 2014–2020 közötti
időszakra az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 202,1 millió euró, az Előcsatlakozási
Eszközből (IPA) 19,8 millió euró, azaz összesen 221,9 millió euró uniós forrás fölött diszponál.
További információ: http://dunaregiostrategia.kormany.hu/
Hazai források: az Éhvt., majd a törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007.
(XII. 11.) Korm. Rendelet,21 illetve a kvótaszerződések alapján a kiotói egységek
értékesítéséből származó bevétel felhasználására az ún. Zöld Beruházási Rendszer (ZBR)
keretében kerül sor, továbbá az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS)
kvótabevételei felhasználása céljából 2013-ban létrejött a Zöld Finanszírozási Rendszer (ZFR).
Az Éhvt. 10. § (4) bekezdése alapján a kiotói egységek átruházásából 2015. január 1-jét
követően keletkezett bevétel 50%-ának felhasználásáról az államháztartásért felelős miniszter
a Gazdasági Zöldítési Rendszer (GZR) keretében gondoskodik, míg a fennmaradó rész továbbra
is a ZBR-ben kerül felhasználásra. A ZBR és a ZFR/GZR legfőbb célja az energia-megtakarításra
irányuló beruházások támogatása a leginkább rászoruló magánszemélyek, a lakásszövetek és
építési beruházásokat végző vállalkozások körében. A GZR, illetve a ZBR és ZFR keretében
finanszírozhatók a kibocsátás-csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó
kutatás és fejlesztés, valamint demonstrációs projektek, a megújuló energiaforrásból
megvalósuló energiatermelés fejlesztése és energiahatékonyság növelése, az alacsony
kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzése. A ZFR e
kereteken belül többek között a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére,
alacsony energiafelhasználású épületek építésére, távfűtő rendszerek hatékonyságát növelő
beruházásokra, világítási és közvilágítási rendszerek modernizációjára, ÜHG-nyelők
létesítésének elősegítésére és háztartási gépek cseréjének támogatására fókuszál. A ZBR a
megújuló energiatermelés fejlesztése mellett az európai stratégiai kezdeményezésekben
történő részvételre, alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb
technológiák kifejlesztésére, kis és közepes jövedelmű háztartások energiahatékonyságot
növelő pénzügyi támogatására koncentrál. A GZR-ből a Zöld Klíma Alap részére tett nemzeti
felajánlás 50%-ának teljesítésére és az elektromos töltőinfrastruktúra-telepítéshez kapcsolódó
beruházásokra is juthat forrás.

7.0 Monitoring és értékelés
7.1 Monitoring:
A klímastratégia célrendszerének nyomonkövetése az alábbi táblázat szerint történik.
ME célkitűzés: A köz- és lakóépületek üzemeltetéséből származó ÜHG-kibocsátás csökkentése
2030-ig legalább 20 %-kal 2019-hez képest.
Intézkedés neve

Indikátor neve

Mértékegység

Adat forrása

Mérés
gyakorisága

M1
intézkedés:
Városi
közintézmények
épületeinek
energetikai
korszerűsítése,
megújulóenergiafelhasználás
alkalmazásával
kombinálva

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

2 év

M2
intézkedés:
Városi
lakóépületek
(lakossági)
energetikai
fejlesztések
támogatása

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

2 év

MH célkitűzés: A hulladékszektorból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2030-ig
legalább 10 %-kal 2019-hez képest.
Intézkedés neve

Indikátor neve

M3
intézkedés:
Komplex
hulladékgazdálkod
ási
program
bevezetésével
a
települési szilárdés
folyékony
hulladék
mennyiségének
csökkentésére

tonna
hulladék

Mértékegység

Adat forrása

Mérés
gyakorisága

lerakott t
CO2 KSH
egyenérték/év

2 év

m3
keletkezett t
CO2 KSH
folyékony hulladék egyenérték/év

2 év

MK célkitűzés: A közlekedési eredetű ÜHG kibocsátás csökkentése 2030-ig legalább 10 %-kal
2019-hez képest.
Intézkedés neve

Indikátor neve

M4 intézkedés: A
fenntartható
közlekedési
infrastruktúra
fejlesztése és a
klímatudatos
közlekedés
ösztönzése
az
alternatív
hajtásláncú
járművek
arányának
növelésével,
elektromos
és
hagyományos
kerékpárok
használatának
támogatásával

Személygépjárműv jármű km/év
ek
járműkm
mutatójának
csökkentése
Alternatív
hajtásláncú
járművek
arányának
növelése

Mértékegység

Adat forrása

Mérés
gyakorisága

KSH

2 év

db és %-os Önkormányza
növekedés
ti
adókimutatás

2 év

MM célkitűzés: Mezőgazdasági eredetű ÜHG kibocsátás stabilizálása 2030-ig a 2019-es
kibocsátási értéknek megfelelően.
Intézkedés neve

Indikátor neve

Mértékegység

Adat forrása

M5
intézkedés:
Mezőgazdaság
ÜHG
kibocsátás
csökkentését célzó
agrotechnológiák
elterjedésének
támogatása

műtrágyázásból
adódó
kibocsátások
csökkenése

t
CO2 KSH
egyenérték/év

Mérés
gyakorisága
2 év

AÁ-1 célkitűzés: A klímváltozás-, annak hatásainak mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás
kapcsán történő tervezésbe, az ezzel kapcsolatos tervek/dokumentumok előkészítésébe 2030ig a lakosság minél szélesebb köre kerüljön bevonásra.
Intézkedés neve

Indikátor neve

Mértékegység

A1 célkitűzés: A A
tervezésbe fő
lakosság
széles bevont
lakosok
körének bevonása száma
az alkalmazkodási
tervezésbe

Adat forrása

Mérés
gyakorisága

saját
értékelés

2 év

AÁ-2 célkitűzés: A területfejlesztési terv és a klímapolitikát is érintő tervezési és stratégiai
dokumentumok felülvizsgálata során kerüljön beépítésre a klímatudatosság
kritériumrendszere, a környezettudatos forgalomszervezés és a villámárvíz védelem lokális
terve, illetve a lokális zöldfelület és erdővagyon vagyon védelmére szóló intézkedések
(aszállyal, erdőtűzzel és egyéb klímakockázati károkkal együtt).
Aá-3. célkitűzés: A hőhullámok hatásainak kiküszöbölésére tervezet kidolgozása 2025-ig.
Aá-5. célkitűzés: Az aszállyal és annak negatív hatásaival kapcsolatos adaptációs stratégia
kialakítása, 2030-ig az aszálykárok csökkentése
Aá-6. célkitűzés: A villámárvízzel és annak negatív hatásaival kapcsolatos adaptációs stratégia
kialakítása, 2030-ig.
Aá-11. célkitűzés: A klímahatások által betelepülő invazív növény és állatfajok semlegesítésére
cselekvési terv kidolgozása 2025-ig és megvalósítása 2035-ig.
Intézkedés neve

Indikátor neve

Mértékegység

A2 intézkedés: Az
alkalmazkodóképe
sséget
erősítő
kockázatelemzési,
környezetértékelés
i
módszertani
alkalmazások
elterjesztése,
a
műszaki
kritériumrendszere
k módosítása a
területfejlesztési,
területrendezési,
építésügyi és egyéb
szakigazgatási
dokumentumokba

A
célkitűzésben db
meghatározott
vonatkozó
dokumentum ok
száma

Adat forrása

Mérés
gyakorisága

saját felmérés

2 év

AÁ-4 célkitűzés: A klímaváltozás közegészségügyi kockázatainak mérséklése
településtervezési eszközökkel, valamint a szociális és egészségügyi intézményrendszer
célirányos fejlesztése, megerősítése által 2030-ig
Intézkedés neve

Indikátor neve

Mértékegység

A3
intézkedés: hőségriadó terv
db
Szociális
és
bevont kockázati
egészségügyi
%
célcsoport aránya
ellátás fejlesztése
az éghajlatváltozás
kedvezőtlen
közegészségügyi
hatásainak
mérséklésével
összefüggésben

Adat forrása

Mérés
gyakorisága

saját felmérés

2 év

AÁ-9 célkitűzés: 2025-ig az ivóvízbázisok védelmének fokozása (a felszíni és felszín alatti
vízkészleteinek mennyiségi, minőségi védelme a karsztvízzel összhangban)

Intézkedés neve

Indikátor neve

Mértékegység

Adat forrása

Mérés
gyakorisága

A4 intézkedés:
Fenntartható
vízgazdálkodás
megteremtése

zöldfelületek,
erdőfelületek
növekedésének
aránya

%

saját felmérés

2 év

Aá-7. célkitűzés: 2025-ig a települési épületállomány klímairányú sérülékenységének
felmérése történjen meg.
Aá-8. 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 száma 2030-ra ne
nőjön a 2010- 2020 átlaghoz képest
Intézkedés neve

Indikátor neve

Mértékegység

Adat forrása

Mérés
gyakorisága

A5 intézkedés: A
települési
épületállomány és
a közcélú
infrastruktúra
hálózatok (utak,
belterületi
csapadékvízelvezet
ő rendszerek,
közüzemi
hálózatok)
klímairányú
sérülékenységének
felmérése

Felmért települési %
épületállomány
aránya,

saját felmérés

2 év

Felmért
közcélú %
infrastruktúra
aránya

saját felmérés

2 év

Aá-10. célkitűzés: Szén-dioxid elnyelő kapacitás, városi zöldfelület gazdálkodás (zöldfelületek
bővítése, a növényzet szén-megkötő képességének erősítése) és a hőhullámok elleni
védekezés javítása érdekében vízvételezési pontok, zöldfelület bővítés, a jelentős beépített,
burkolt felület miatt a közösségi zöldfelületek növelése, faültetések, parkosítások, a városi
hősziget-hatás csökkentésére. Ezen zöldfelületi takarás növelése legalább 40%-al 2030-ig.
Intézkedés neve

Indikátor neve

Mértékegység

A6 intézkedés: A
települési
zöldfelületi vagyon
védelmének és
fejlesztésének
beépítése a
település
területfejlesztési,
területrendezési,
építésügyi és
egyéb
szakigazgatási
dokumentumaiba,
komplex tervező
rendszer
kidolgozása a
települési
zöldfelületek
fejlesztésére és a
település
környezetében élő

zöldfelületi takarás %
arányának
növelése

Adat forrása

Mérés
gyakorisága

saját felmérés

2 év

faji sokféleség
megőrzésére

As-1. célkitűzés: Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi értékek 2019-re jellemző
állapota, illetve állaga ne romoljon, illetve lehetőség szerint javuljon 2030-ig
As-2. célkitűzés: Bodajki tó és Gaja-völgy-, a helyi kiemelt jelentőségű termőterületek-, illetve
a kiemelt termőhelyi adottságú szántók és erdőterületek- (kiemelten az aszályveszélyezetett
szántók, ill. erdőtűzveszélyezetetett erdők), a gyümölcsösök-, halastavak-, specifikus tájfajta
agrártermékek-, és borvidék védelme, adaptációs jellegű felkészítése a jövő kihívásaira
Intézkedés neve

Indikátor neve

Mértékegység

A7 intézkedés: A
helyi természeti
értékek
klímaszempontú
védelmi tervének
kidolgozása

védelmi
terv db
rendelkezésre
állása

Adat forrása

Mérés
gyakorisága

saját felmérés

2 év

SZs-1. célkitűzés: A város lakossága megismeri a klímaváltozás következtében, helyben
várható szélsőséges időjárási eseményeket (kiemelten hőhullámok, épület viharkárok, aszály,
villámárvízveszély) és az azokhoz történő alkalmazkodás hatékony lehetőségeit.
SZs-2. célkitűzés: A lakosság, az önkormányzat és közintézmények fenntartói ismerik és az
üzemeltetés során egyre szélesebb körben alkalmazzák az energiatakarékossági,
energiahatékonysági és megújulóenergia-hasznosítási megoldásokat.
SZs-3. célkitűzés: A lakosság és a közintézmények által alkalmazható egyszerű és hatékony
hulladék csökkentési és hasznosítási megoldások általánosan ismertté válnak és alkalmazzák
ezeket.
Intézkedés neve

Indikátor neve

Mértékegység

Adat forrása

Mérés
gyakorisága

SZ1 intézkedés:
Települési
Klímatudatossági
Tudásbázis
létrehozása

Létrehozott
szakmai tudásbázis

db

saját felmérés

2 év

SZ2 intézkedés:
Komplex
környezet-,
klímavédelemmel
kapcsolatos
szemléletformálási
programok

A
komplex fő
környezeti
szemléletformálási
programba bevont
lakosok száma

saját felmérés

2 év

megvalósítása a
lakosság körében
SZ3 intézkedés:
Környezet-, és
klímavédelemmel,
energiahatékonysá
ggal kapcsolatos
szemléletformálás
az oktatási
intézményekben

A
komplex db
környezeti
szemléletformálási
programba bevont
diákok száma

saját felmérés

2 év

sz. ábra Monitoring keretrendszer

7.2 A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység harmonizálása a
klímastratégiával
A fenti adatok rendszeres gyűjtése és elemzése szolgáltat alapot a klímastratégiában foglalt célok
teljesülésének, továbbá az azokat szolgáló intézkedések megvalósulásának aktuális állapotáról szóló
értékelések összeállításához. A klímastratégiáról annak elfogadását követően igény szerint, de
legfeljebb kétévente előrehaladási és felülvizsgálati jelentést készít Bodajk Önkormányzata, az első
jelentés összeállítása a 2021-2022 közötti évekre vonatkozóan 2023-ban készül el.
Ezt követően minden újabb kétéves 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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Fogalomtár
Mitigáció

csökkentés, enyhítés, csillapítás: A meglévő ÜHG
kibocsátás csökkentése.

Adaptáció

Alkalmazkodás már meglévő, elkerülhetetlen
hatásokhoz.

Evapotranspiráció

Szűkebb értelemben a vízfelületek, a növényi
test felületi (passzív) és a talaj (felszíni és felszín
alatti) párolgásos vízvesztesége az abiotikus
párolgás (evaporáció). A növények általi aktív - a
növényi testen belül csatolódó - párologtatás a
transpiráció

Az evapotranspirációs készlet az említett kétféle
párolgásmód által fogyasztott vízmennyiség
összege. Számszerű értéke a talaj (tágabb
értelemben: a felszín), a növényzet, a hidrológiai
helyzet és az időjárás hatásainak eredője.
Globális átlagban évente 900-1000 mm a
párolgási veszteség - hazánkban éves
viszonylatban meghaladja a csapadékból adódó
mennyiséget.
Kompetencia

Készség, képesség

Emisszió

Kibocsájtás

Stakeholder

Érintett, bizonyos témákban érintettek köre.

Power mapping

„Erőtérképezési eljárás”, melyben felmérjük,
hogy az egyes érintettek milyen mértékben
képesek tenni egy ügyért és vlaójában mennyire
érdekeltek az ügy végrehajtásában.

ÜHG

Üvegházhatású gázok (jellemzően szén-dioxid,
metán, nitrogén oxidjai)

Involvement

Bevonás, bevonódás: Az érintettek bevonása,
aktív cselekvésre késztetése.

ATL eszköz

Az ATL az angol Above The Line (vonal fölött)
kifejezés
rövidítése.
A
hagyományos
médiumokon
keresztüli
kommunikációs
formákat jelenti- újság, TV, rádió

BTL eszköz

Az angol Below The Line (vonal alatt) kifejezés
rövidítése. A nem hagyományos eszközökön
keresztüli kommunikációt jelenti. Pl. flash mob,
nyilvános akciók, stb.

Fugitív kibocsátás

Diffúz, átszűrődő, nem könnyen azonosítható
helyről érkező károsanyag kibocsátás

Dekarbonizáció

A magas ÜHG kibocsátás csökkentése a
gazdaságban.

Follow up kampány

Olyan kommunikációs kampány, mely egy- egy
esemény megrendezése után valósul meg, hogy
annak hatásait mérje vagy még szélesebb kör
számára terjessze.

SWOT elemzés

Módszertan egy vállalkozás, vagy szervezet, jelen
esetben pedig a megye belső és külső
tényezőinek felmérésére, melyek lehetnek
erősségek, gyengeségek, lehetőségek és
veszélyek

ITP

Integrált Területfejlesztési Program

ÜHG hotspot

Kibocsátási forrópont, olyan terület, pl. nagy
forgalmú út vagy ipari park, ahol a sok
károsanyagkibocsátás koncentrálódik

ETS rendszer

Emission Trade System: Az ÜHG kibocsátás EU-n
belüli mérési és az egyes kibocsátási egységek
kereskedelmi rendszere

Csapágyváros

Olyan település mely egy kiemelt, nagy forgalmú
és gazdasági súlyú térséget övez, s saját
régiójában magas forgalommal/gazdasági súllyal
rendelkezik, egyben átmenő útvonalainak
legfőbb célja a fent említett kiemelkedő
gazdasági súlyú település.

CNG és LPG

Gázüzemű
számára

Prognózis

Jövőre vonatkozó becslés

Meddőhányó

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

hajtóanyag

gázüzemű

járművek

