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file://///Users/sagizsolt/Documents/IFKA/Innow/KEHOP%20121/Stratégiák/Baj/Február%2026/Baj_Vertesszolos_klimastrategia.docx%23_Toc66401568


2 

 

30. ábra - Az éghajlatváltozás szempontjából kiemelt problémakörök a megye esetében ...... 36 

32. ábra - Magyarország átlaghőmérséklete az 1971-2000 időszakban ................................... 38 

33. ábra - Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (°C) balra és a RegCM modell alapján jobbra ......... 39 

31. ábra - A csapadékösszeg változása az ALADIN és REMO modellek alapján .................. 40 

34. ábra - Átlagos évi csapadékösszeg Magyarországon az 1971-2000 időszakban (mm) ..... 41 

35. ábra - Csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-

Climate klímamodell alapján (mm) és jobbra RegCM modell alapján .................................... 41 

36. ábra - A potenciális evapotranszspiráció várható változása a 2021–2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) ......................................................................... 43 

37. ábra - Az ariditási index várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate 

klímamodell alapján ................................................................................................................. 43 

38. ábra - Balra Erdőterületek aránya a település területéből, Jobbra: a gyepterületek aránya 45 

39. ábra - Mesterséges felszínek aránya ................................................................................... 45 

40. ábra - A földhasználat általános változási potenciálja Kisbéren és Bábolnán 2050-ig ...... 46 

42. ábra - Erdészeti klímaosztály változás 2021-2050 és 2071-2100 között a RegCM 

klímamodell alapján ................................................................................................................. 47 

43. ábra - Az erdők becsült szénmegkötő képessége 2100-ban a referencia időszak %-ban ... 48 

44. ábra - Csertölgy átlagos fatermési osztálya 2021 és 2050 között a RegCM klímamodell 

alapján ...................................................................................................................................... 48 

41. ábra - A helyi erdők alkalmazkodóképessége .................................................................... 49 

45. ábra - Az erdő elegyességi mutató ..................................................................................... 49 

46. ábra - Alkalmazkodás - Korosztály mutató ........................................................................ 50 

47. ábra - Az erdősérülékenységi indikátor alakulása .............................................................. 50 

48. ábra - Hőmérsékleti mutatószámok .................................................................................... 51 

49. ábra - Az OMSZ hőhullám leltára ...................................................................................... 51 

50. ábra - Hőhullámokhoz kapcsolódó kitettségi mutatók ....................................................... 52 

51. ábra - Érzékenységi mutatók .............................................................................................. 53 

52. ábra - Többlethalálozás változás kistérségi szinten, fent 2021-2050 lent 2070-2100 ........ 54 

53. ábra - Aggregált alkalmazkodóképesség a hőhullámok hatásaihoz ................................... 55 

54. ábra - Hőhullámok hatásaival szembeni komplex sérülékenység (járás) ........................... 55 

55. ábra - Kitettségi mutatók .................................................................................................... 57 

56. ábra - Érzékenységi mutatók .............................................................................................. 58 

58. ábra - A településen épített lakások megoszlása építési év és használati jelleg szerint ..... 59 

59. ábra - Aggregált alkalmazkodó képesség ........................................................................... 60 



3 

 

60. ábra - Sérülékenységi mutatók a 2021-2050 és a 2070-2100 időszakra vonatkozóan RCP8.5 

klímamodell szerint .................................................................................................................. 60 

57. ábra - Vizsgált vízgyűjtők és kifolyási pontjaik villámárvíz érzékenysége ....................... 61 

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

aránya ....................................................................................................................................... 64 

62. ábra - Összegzett attitűdindex ............................................................................................ 64 

63. ábra - A klímaváltozás egyes dimenzióinak társadalmi megítélése, 2015 ......................... 66 

64. ábra - Az összegzett lakossági attitűdindex ........................................................................ 66 

65. ábra - Az önkormányzati tudatosság .................................................................................. 67 

66. ábra - A stakeholder elemzés menete ............................................................................... 103 

67. ábra - Monitoring keretrendszer ....................................................................................... 115 

 

 



4 

 

1.0 Bevezetés – vezetői összefoglaló 

A klímaváltozás jelensége napjaink egyik meghatározó globális problémája, amely már jelenleg 

és várhatóan a következő évtizedekben is egyre nagyobb kihívásokat támaszt nemcsak globális 

tekintetben de a helyi közösségek, kisközösségek felé is. A világ szintű összefogás, az Európai 

Unió közös klímapolitikája és a nemzet szintű stratégia cselekvés mellett a kisebb közösségek, 

települések, családok és az egyes állampolgárok személyes felelősségvállalása és tenni akarása 

is meghatározó a klímaváltozás elleni fellépésben, a fenntarthatóság szempontjainak széles 

körű érvényesítésében.  Baj és Vértesszőlős települések számára is kiemelt feladat, hogy 

azonosítsák saját hozzájárulását a klímaváltozáshoz, felderítsék a klímaváltozás legfontosabb 

helyi problémaköreit és kijelöljék azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek révén sikeresen 

megbirkózhatnak a kihívásokkal. 

A két település önkormányzata elkötelezett az Európai Unió és hazánk klímapolitikai céljainak 

érvényesítése mellett, amelynek keretében fő célkitűzésként jelenik meg az éghajlatváltozás 

mérséklése, illetve megváltozott éghajlati körülményekhez való eredményes alkalmazkodás 

is. A két település jelentős hagyományokkal, épített örökséggel, egyedülálló természeti 

környezettel büszkélkedhet. A népességmegtartó erő növelése, a kiegyensúlyozott, helyi 

adottságokat is figyelembe vevő gazdasági és társadalmi fejlődés, az életminőség 

legkülönbözőbb területeinek javítása megköveteli, hogy a Baj és Vértesszőlős egyaránt 

hozzájáruljon az üvegházhatású gáz kibocsátási célok eléréséhez, az adaptációs kapacitások 

fejlesztéséhez, a szemléletformálás erősítéséhez.  

A településegyüttes klímastratégiája a célrendszer és az intézkedések tekintetében az egész 

országra vonatkozó Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát és a Komárom-Esztergom 

megyei klímastratégiát tekinti mintaképének, tartalmában viszont előbb felsoroltak mellett 

messzemenően épít a települések elfogadott stratégiai dokumentumaira. A 

településegyüttesi klímastratégia a Klímabarát Települések Szövetsége által közzétett 

Településegyüttesi Módszertani Útmutató alapján készült, amely a dokumentum tartalmi 

elemeire vonatkozó elvárások megfogalmazásán túlmenően Excel-formátumú számítási 

eszközöket is tartalmazott a település üvegházhatású gáz kibocsátási és elnyelési leltárának 

meghatározásához. 

Baj ás Vértesszőlős teljes üvegházhatású gáz kibocsátása – az alkalmazott módszertan alapján 

– évente 12.247,24 ezer tonnát tesz ki, amely Magyarország összes kibocsátása 0,018%-ának 

felel meg. Figyelembe véve, hogy két település az ország népességéből ennél jóval nagyobb 

arányban (0,063%) részesedik, megállapítható, hogy a 2 település egy lakosra vetítve az 

országos átlagnál lényegesen kisebb szerepet játszik a klímaváltozás előidézésben.  

Míg Magyarország esetén az egy főre jutó CO2 ekvivalens kibocsátás 6,63 tonnára rúg, addig 

Baj és Vértesszőlős településegyüttesben ez 2,32 t. Ez az érték jelentősen kedvezőbb a 

Komárom-Esztergom megyei átlagnál is, amely 7,56 t. Hozzátartozik a teljes képhez, hogy a 

jelentős kiterjedésű erdőknek köszönhető ÜHG elnyelés okozza ezt a kiváló értéket, amely a 

keletkezett ÜHG kibocsátás több mint 40! %-át elnyeli, ami nagyon ritka adottság a hazai 

települések viszonylatában. Ezt a speciális körülményt figyelembe kell venni a stratégiai célok 
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kijelölésénél és az intézkedések megfogalmazásánál kitüntetett szerepet kell kapjon a a 

természetes ÜHG elnyelést biztosító erdők védelme. 

A klímaváltozási problémakörök közül a várost viszonylag kevés érinti súlyosan, de a 

hőhullámok miatt várható jelentős halálozási többlet, a villámárvizek okozta veszélyek, az 

aszályok jelentette kihívások, a természetes élőhelyek, erdők sérülékenysége számos 

feladatot ad az alkalmazkodás területén is. 

Mindezekből következően a településegyüttes klímastratégiája célrendszerének és 

intézkedéseinek összeállítása során kiemelt hangsúlyt kaptak mind a mitigációs, mind a 

várható változásokhoz való alkalmazkodásra irányuló beavatkozások. Nyilvánvaló, hogy az 

éghajlatváltozás mérséklése, az ahhoz való alkalmazkodás elköteleződést és válaszlépést 

kíván, mind az egyes állampolgárok, mind az intézmények, és e helyütt kiemelten a 

vállalkozások szintjén is. Ennek fejlesztésében, az együttműködések, hálózatosodás 

erősítésében van kiemelt szerepe a klímastratégia harmadik fő irányának tekinthető 

szemléletformálási cél- és intézkedéscsomagnak. 

A klímastratéga helyzetelemzésének megállapításait SWOT-elemzés és Problémafa 

formájában összegeztük. Az ezekben feltárt hiányosságok/erősségek és 

lehetőségek/veszélyek alapján Baj és Vérteszőlős települések klímastratégiája 1 db általános, 

3 db specifikus célt és 6 részcélt a kibocsátás-csökkentésre, 1 db általános és  5 db specifikus 

és 3 db részcélt az alkalmazkodásra és 1 db általános, valamint 4 db specifikus és 8 db részcélt 

célt szemléletformálásra tűzött ki. Ezek elérése érdekében összesen 4 db mitigációs, 5 db 

alkalmazkodási és 4 db szemléletformálási intézkedés megvalósítását irányozza elő a 

következő évtizedben. 

A klímastratégiában foglalt feladatok végrehajtása jelentős költségigénnyel bír, melyek 

nagyságrendileg több tízmilliárd Ft-ot tesznek ki, ennek részletes kalkulációját is tartalmazza a 

stratégia. Az intézkedések megvalósításához szükséges források nem határozhatók meg teljes 

pontossággal, elsősorban azért, mert a stratégia időtávja 2021-2030 közötti időszakra 

vonatkozik, sőt még hosszabb távra, 2050-ig is kitekintéssel is bír, és erre az időszakra jelenleg 

még nem állnak rendelkezésre pontos forrástérképek. Emellett az intézkedések jelentős része 

nem egy konkrét beruházás fejlesztésére, illetve tevékenység lebonyolítására, hanem azok egy 

csoportjának, típusának kialakítására vonatkozik.  

A településegyüttes klímastratégiájának végrehajtásáért főként az Önkormányzat, a 

Polgármesteri Hivatal, valamint a város közintézményei és gazdasági társaságai felelősek, de 

elkerülhetetlen a lakosság aktív szerepvállalása is. Önmagában egyik szektor sem lehet képes 

a lefektetett célok maradéktalan elérésére, ennek érdekében széleskörű klímapartnerség 

kialakítása is szükséges. A településegyüttes Klímastratégiájában foglalt célok és intézkedések 

nyomon követése azért fontos, hogy a végrehajtás során felmerülő nehézségek, hiányosságok, 

elmaradások adott esetben időben kijavíthatók legyenek. Mind a kijelölt célok, mind a konkrét 

intézkedések szintjén a kijelölt irányok és tevékenységek nyomon követését segítő indikátorok 

kerültek meghatározásra. Ezek a stratégiai mutatók mind a fejlesztések eredményét, mind a 
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célok felé vezető lépések jellemzését le tudják írni, és hozzájárulnak a klímastratégia 

felülvizsgálatához is. 

A stratégiát 3 év múlva, 2024-ben célszerű először felülvizsgálni, amit 3 évente követhetnek 

az újabb felülvizsgálatok.  
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2.0 Helyzetelemzés 

2.1 Természeti környezet  

Baj és Vértesszőlős 7 km távolságra fekszik egymástól, ám minkét település a Gerecse nyugati 

lábánál található. Baj közúton csupán Tatán keresztül közelíthető meg, távolsága a 

megyeszékhelytől 12 km. A Vértesszőlős Község a Tatabányát és Tatát összekötő rendkívül 

forgalmas 1-es főút mellett fekszik. Tatabánya 2,5 km, Tata 4,5 km távolságra található. Itt 

halad az M1-es autópálya is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baj település a Dunántúli-középhegység nagytájon, a Dunazug-hegyvidék középtájon, a 

Gerecsevidék kistájcsoportban, azon belül a Nyugati-Gerecse kistájon található.  

A Nyugati-Gerecsét éles szerkezeti vonalak, peremi törések határolják, földrengés 

szempontjából érzékeny terület. A karsztosodó triász korú ún. dachsteini mészkőből épült 

fennsíkja teraszos hegylábfelszínnel ereszkedik az Által-ér és a Duna folyó felé. A 

fennsíkperemet és az ehhez kapcsolódó teraszfelszíneket aprólékos tagoltság és nagy relatív 

relief jellemezi. A laza üledékeken intenzíven formálódó mély, eróziós völgyrendszerek 

hálózata alakult ki, jelenleg is intenzív völgyfők hátravágódása, mályülése. Ezen túl 

csuszamlások, suvadások, rogyások jelzik a domborzat labilis egyensúlyi viszonyait. 

Mezoklíma beosztás szerint Baj mérsékelten meleg – mérsékelten száraz klímaterületen 

található. Az 1960-1990-es referenciaidőszakban az éves középhőmérséklet 10oC körül alakult, 

a napsütéses órák száma 1980 óra, melyből nyáron 770 órára számíthatunk. A fagymentes 

napok száma 183 nap körül alakul, átlagosan április 17 és október 20 között. Az abszolút évi 

1. ábra - Baj és Vértesszőlős 



8 

 

hőmérsékleti maximumok átlaga 33oC, az abszolút minimumok átlaga -16oC. Az éves csapadék 

a fent jelzett referenciaidőszakban 650 mm körül alakult átlagosan, a tenyészidőszakban ennek 

összege 350 mm-nek adódik. Évente 40-45 napon volt jellemző ebben az időszakban a 

folyamatos hóborítottság, átlagos maximális hóvastagság 30 cm körül alakult. 

Az ariditás index értéke 1,10, az uralkodó szélirány ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3,5-4,0 m/s. 

A kistáj északi és középső része, így Baj az Által-ér (38 km hosszúság) az 534 km2 kiterjedésű 

vízgyűjtő terület része. Vízhiányos terület, a fajlagos lefolyás 2,5 l/s.km2, a lefolyási tényező 

(a fajlagos lefolyás a csapadék százalékában) 13%, a vízhiány 80 mm/év. A Nyugati-Gerecse 

számos forrása közül megemlítendő a baji Névtelen-forrás, 95 l/perc vízhozammal. 

Talajvíz csak a völgyekben van, a völgytalpakon 2-4 m, a lejtőkön 4-6 m mélységben. Nem 

számottevő keménységűek (24 nko), kémiai jellegük kalcium-magnézium hidrogén-karbonátos. 

A rétegvíz jelentős 2 l/s-km2 körüli. 

Növényföldrajzi beosztás tekintetében a kistáj és így Baj területe is a Pannóniai flóratartomány 

Dunántúli-középhegység flóravidékének Pilis-Gerecsei flórajárásába tartozik. A potenciális 

erdőtársulások között a cseres tölgyesek, a gyertyános kocsánytalan tölgyesek és a bükkösök 

jelentősebbek. Az erdészetileg hasznosított területeken közép- és időskorú, zömében 

keménylombos, kisebb arányban fenyőerdők találhatók. Jellemző talajai az erdővel borított 

rendzinák, Tatabányától északra alluviális üledékeken kialakult, homok mechanikai összetételű 

barnaföldek találhatók, melyek kedvezőtlen vízgazdálkodási tulajdonságokkal bírnak. 

Baj enyhén hullámos térszínre települt, keletről vízfolyásokkal felszabdalt, lösszel borított 

dombvidék övezi, itt alakult ki a baji szőlőhegy. Ettől keletre a Gerecse meredeken emelkedik 

és felszínre kerül a hegység mészkőtömege (Lábas-hegy, Kecske-hegy, Meszes-bükk), majd a 

Málhás-árok után az Öreg-Kovács 554 méterig emelkedő fennsíkja következik. A falutól délre 

hullámos homokfelszín húzódik a vasútvonalig, amelynek nagy része növénytermesztéshez 

gyenge talajú terület, ezért itt legelő, illetve katonai lőtér létesült. A Tatára vezető út mentén a 

felszín alatt vastag agyagréteg található, melyet a tatai tégla- és cserépgyárak dolgoznak fel. A 

község északi részét homokfelszín, valamint löszön kialakult mezőségi talaj borítja, utóbbin 

szántóföldi művelés, illetve szőlő- és gyümölcstermesztés folyik.  

Vértesszőlős két földrajzi nagytáj (Dunántúli-középhegység és Kisalföld) határán, táj-

rendszertanilag már a Kisalföld nagytájon a Komárom-Esztergomi-síkság középtájon, azon 

belül a Győr-Tatai-teraszvidéken helyezkedik el, annak délkeleti sarkában. A teraszvidék 

alacsony helyzetű, gyengén tagolt hordalékkúp-síkság. 120 m-es tengerszint feletti magasságról 

csökken kelet felé 110 m-ig a Duna-menti ártér, mint legalsó szint, melyet párhuzamosan 

vonuló teraszszintek kísérnek lépcsőzetesen emelkedve, a tájat délről lezáró 150-180 m magas 

teraszszigetekig. A relatív relief a Duna-völgytől fokozatosan emelkedik, Vértesszőlős 

térségében elérve a 10-25 m/km2-t. A teraszszigetek szárazabb termőhelyi adottságúak, ami 

meghatározza területhasználatukat.  
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A hordalékkúp-síkság Duna-menti árterét iszapos-homokos jelenkori üledék takarja. A 

következő szint felszínét folyóvízi homok,, a még magasabbat széltől áttelepített homokos 

rétegek fedik. A terasz-szigethegyek kavicsból állnak, ezért is emelkednek ki a környezetükből. 

Az egész terület erősen szeizmikus jellegű. a geotermikus grádiens magas, a mélyebb 

rétegekből 60oC fokos víz termelhető ki. 

Mérsékelten meleg, száraz mezoklímájú kistáj. A napsütéses órák száma az 1960-1990-es 

referenciaidőszakban 2000 óra körül alakult. Nyáron 780 óra, télen 185 óra napsütés várható. 

az éves középhőmérséklet a jelzett időszakban kissé 10oC felett alakult. 185 fagymentes nap 

várható, kb. április 15-től október 18-ig. A hőmérséklet évi átlagos maximuma 34oC körül 

alakul, míg a leghidegebb átlagos érték 16,5oC. 

Az évi csapadékösszeg 580 mm, a nyári félévben 340 mm várható. A talajt átlagosan 35 napig 

fedi hótakaró, a maximális hótakaró vastagság 26 cm. Az ariditás elég markéns a kevesebb 

csapadék miatt, 1,17 körül van. A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, de elég jelentős a DK-i is, 

az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatt alakul. Száraz, gyér lefolyású terület, a fajlagos 

lefolyás 2 l/s.km2, a lefolyási tényező (a fajlagos lefolyás a csapadék százalékában) 13%, a 

vízhiány 100 mm/év. 

A talajvíz mélysége általában 2-4 m között van, de a kistáj déli részén már 6 m alá süllyed. 

Mennyiség nem jelentős 1 l/s.km2. Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. 

Keménysége 25-35 nko között alakul. A rétegízek mennyisége nem éri el az 1 l/s.km2-t. 

A kistáj az Arrabonicum flórajárásba tartozik, potenciális erdőtársulásai Vértesszőlős 

környékén a gyertyános-kocsányos tölgyesek, a gyöngyvirágos kocsányos tölgyesek. 

Azerdőgazdasági területeken kemény és lágylombos, kisebb foltokban fenyőerdők díszlenek, 

sok a telepített akácos. A talajtakaró változatos, barnaföldektől a réti öntéstalajokig sok típus 

előfordul. Vértesszőlős környékén csernozjom jellegű homoktalajok borítanak jelentősebb 

területeket, de réti talajok is előfordulnak.  
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2. ábra - Gerecse 

Helyi értékek  

Baj nevezetességei, melyet a Településképi Rendelet is részben számon tart:  

• Szent Ferenc katolikus templom: Assisi Szent Ferencnek szentelt műemlék római 

katolikus temploma régebbi templom helyén épült 1764-1795 között copf stílusban, 

építője Fellner Jakab és Anton Gott volt. Berendezése 1790 körül készült, szintén copf 

stílusban. 

• Az első világháborúban elesett 44 katona tiszteletére 1928-ban állították fel a Hősök 

emlékművét. 

• A második világháború 48 baji áldozatának emlékművét 1994-ben állították. 

• Az 1848-as és az 1956-os forradalom együttes emlékkopjafáját 1993-ban állították. 

• A Közösségi Ház falán 2008-ban helyezték el a kitelepítettek és kiűzöttek kétnyelvű 

emléktábláját. 

• Az óvoda régi épületének falán (Jókai Mór utca) két emléktáblát is elhelyeztek (1958-

ban, illetve 1999-ben). 

• A baji vadászház közelében találhatóak a középkorban itt állt Ágoston-rendi kolostor 

romjai (Pusztatemplom v. Kovácsi templom), melyet az 1993 óta folyó ásatások tártak 

fel. A feltételezések szerint ez volt az elpusztult Haláp falu temploma. 

• Geistagi (látó hegyi) keresztút 2008-ban állított stációi, és a golgota. 
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• A Szőlőhegyen található az 1745-ben Fellner Jakab által épített uradalmi szőlőpince 

épülete. 

• A Közösségi Ház udvarán látható egy 1760-ban készült fa szőlőprés. 

• A Honfoglalás 1100. és az újratelepítés 250. évfordulójának emlékművét 1996-ban 

állították. 

• 1991-1999 között, valamint 2008-tól ismét itt halad át a Kinizsi Százas teljesítménytúra. 

Szakrális kisemlékek 

• A község területén számos feszület található: 

• A Petőfi Sándor utca alsó részén álló útmenti feszületet 1922-ben állították. 

• Temetői nagykeresztek (vörösmészkő-, fa-, illetve 1924-ben állított vas feszületek). 

• A templom előtt, a főtéren álló nagykereszt 

• A Szőlőhegyen több feszület és szobor is található. 

Vértesszőlős nevezetességei, melyet a Települési Arculati Kézikönyv – 2017, valamint a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program 2019-2023 tart számon:  

• Előember-telep 

• Vértesszőlősi Őstelep: a Magyar Nemzeti Múzeum vértesszőlősi szabadtéri 

bemutatóhelye 

• Római katolikus Kisboldogasszony templom (Fellner Jakab tervei alapján, 18. század) 

• Szlovák tájház és udvar a paraszti élet eszközeivel 

• Temetőkápolna  

• Szőlősi madonna szobor  

2.2 Demográfiai viszonyok 

Baj lakosságszáma a KSH adatok alapján 2 901 fő (2019 évben), ami az akkori Magyarország 

népességének 0,03%-a (Komárom-Esztergom megyének 0,97%-a). Népsűrűsége 136 fő/km2. 

Lakások száma 1068, a laksűrűség 2,7 fő/lakás.  

 

3. ábra - Baj lakónépessége 
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Baj település lakossága az országosan jellemző lakosságszám csökkenés ellenére növekedett az 

utóbbi 2 évtizedben, mintegy 10,7%-kal. A növekedésben a 2010-es években voltak kisebb 

hullámvölgyek, de a trend tartósnak ígérkezik. Ennek oka egyrészt a minimális természetes 

fogyás 2 évtized alatt, másrészt a pozitív vándorlási egyenleg. A beköltözők száma 428 fővel 

haladta meg az elköltözőkét 2000 és 2019 között. Ennek oka valószínűsíthetően a Tatáról és 

Tatabányáról kiköltözők révén a szuburbanizáció, másrészt a régió jelentős gazdasági fejlődése 

miatt az egész országból a térségbe irányuló belföldi migráció. A község lakosságmegtartó 

erejét Tata és Tatabánya városok közelségének, valamint infrastruktúrájának és a 

közintézményeinek fejlettségének köszönheti. Az önkormányzat kifejezett célja, hogy a 

településen elérhető szolgáltatások körének és minőségének növelésével egyre vonzóbba tegye 

a települést az ott lakók és az ide költözni vágyók számára. 

A lakosságszámból a 15 év alattiak száma 475 fő (16,3%), a 15-64 évesek közöttiek száma 1 

994 fő (68,7%), és a 65 felettiek száma 432 fő (14,8%). Ez az országos átlaghoz képest 

fiatalosabb korszerkezetet jelent. Az öregedési index 2019-ben 90 % volt, az eltartott népesség 

rátája pedig 50,2% volt, amelyek kedvezőbbek az országos átlagnál. A lakosságszám moderált 

növekedése egyelőre nem jelent olyan urbanizációs nyomást, ami hátrányosan befolyásolná a 

klímaváltozással kapcsolatos adaptációs képességet, sőt inkább erősíti azt fiatalosabb 

korstruktúrával és a jövedelmi viszonyok emelésével. A negatív hatások pl. a beépítettség 

mértékének növekedése egyelőre nem számottevő.  
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4. ábra – A népességszáma és a vándorlási különbözet alakulása Baj településen 
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5. ábra - Baj népességének alakulása 2000-től 2019 -ig (fő) 

 

 

Vértesszőlős utolsó becsült népessége a KSH adatok alapján 3 288 fő (2019 évben), ami akkori 

Magyarország népességének 0,03%-a (Komárom-Esztergom megyének 1,14%-a). 

Népsűrűsége 197 fő/km2. A lakások száma 1167, a laksűrűség 2,9 fő per lakás.1 

 

6. ábra - Vértesszőlős lakónépessége 

 

1 Forrás: www.nepesseg.com  
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A lakosságszámból a 15 év alattiak száma 542 fő (16,4%), a 15-64 évesek közöttiek száma 2 

163 fő (65,7%), és a 65 felettiek száma 542 fő (17,7%). Az öregedési index 2019-ben 107%, az 

eltartott népesség rátája pedig 50,2%. Ezek az adatok kedvezőbbek az országos átlagnál, ami 

egyértelműen javítja Vértesszőlős klímaváltozással kapcsolatos adaptációs kapacitását.   

Vértesszőlős népességszámának alakulása az 1980-as évek elején bekövetkező országos 

népesedési fordulat (a lakosság száma csökkenésnek indult) után is töretlenül emelkedett. 2010 

után volt egy kisebb megtorpanás, de az emelkedés folytatódott az elmúlt években is. 

Figyelembe véve, hogy a természetes népmozgalmat a fogyás jellemzi az utóbbi 2 évtizedben 

Vértesszőlősen is, ezért a növekedés egyedüli oka a vándorlási nyereség.  Ennek oka Tata és 

Tatabánya városok közelsége, az onnan kibontakozó szuburbanizáció, amely több mint 800 fős 

népességnövekedést okozott 2 évtized alatt. A község természeti adottságai, frekventált 

elhelyezkedése, valamint a község infrastruktúrájának és közintézményeinek fejlettsége mind 

vonzó tényezőként jelennek meg. Egyelőre a szuburbanizáció mértéke és demográfiai mutatók 

alakulása a klímaváltozás kapcsán Bajhoz hasonlóan Vérteszsőlősen is inkább erősítik az 

alkalmazkodóképességet. 

 

7. ábra - Vértesszőlős népességének alakulása 1870-tól 2019 -ig (fő) 
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8. ábra – Lakosságszám alakulása és a vándorlási egyenleg Vértesszőlősön 2000 és 2019 között 

A településen a beköltözők létszáma az elmúlt években emelkedést mutat. Az önkormányzat 

célja, hogy a településen elérhető szolgáltatások körének és minőségének növelésével vonzóbbá 

tegye a települést az ott lakók és a költözni vágyók számára. 

2.3 Gazdasági helyzetkép 

Baj és Vértesszőlős jó, a hasonló méretű településeken jellemző mutatókat meghaladó 

gazdasági-pénzügyi feltételekkel rendelkezik, elsősorban kedvező térszerkezeti elhelyezkedése 

miatt. Az ország egyik fő közlekedési útvonala mellett, dinamikus gazdasági fejlődést mutató 

térség központi magjában helyezkedik el.  

Gazdaságukat tekintve az elmúlt években növekedés figyelhető meg a regisztrált gazdasági 

szerveztek számában. Ezt jól demonstrálják a következő táblázatok is:  
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9. ábra - Regisztrált gazdasági szervezetek – Baj 

 

10. ábra - Baj vállalkozásainak száma a dolgozói létszám alapján 

Bajon jelenleg 407 vállalkozás, 177 egyéni vállalkozás, 106 társas vállalkozás, 32 betéti 

társaság, 301 önálló vállalkozás, 1 részvénytársaság működik. A településen a 2000-es évek óta 

3-szorosára nőtt a korlátolt felelősségű társaságok száma, hiszen ma már 72 Kft-t tartanak 

számon. 
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11. ábra - Regisztrált gazdasági szervezetek – Vértesszőlős 

 

12. ábra - Vértesszőlős vállalkozásainak száma a dolgozói létszám alapján 

Vértesszőlősön jelenleg 650 vállalkozás, 210 egyéni vállalkozás, 231 társas vállalkozás, 55 

betéti társaság, 419 önálló vállalkozás, 1 részvénytársaság működik. A településen a 2000-es 

évek óta 2-szeresére nőtt a korlátolt felelősségű társaságok száma, hiszen ma már 174 Kft-t 

tartanak számon. 
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Ahogy azt a „Vállalkozások száma a dolgozói létszám alapján” c. táblázatokban is láthattuk, 

Bajon és Vértesszőlősön jellemzően kisebb, 1-9, 10-19 fős regisztrált vállalkozások 

tevékenykednek nagyobb számmal és csak 1-1 vállalkozás van, ami 50 és 249 közötti dolgozót 

foglalkoztat.  

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Bajon 2019-ben 60 főt, Vértesszőlősön pedig 49 főt tart 

számon az álláskeresők között. A relatív mutató Baj tekintetében 3,10%, Vértesszőlősön 

2,33%, tehát elmondható, hogy mindkettő esetében jóval alacsonyabb a munkanélküliség az 

országos mutatókhoz képest. 

Év 

15-64 év közötti állandó 

népesség (fő)  

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma (fő) 

Férfi  Nő  Összesen  Férfi  Nő  Összesen 

Fő  Fő  Fő  Fő  %  Fő  %  Fő  % 

2012  1006 1018 2024 40,5 4,0% 55,25 5,4% 96 4,7% 

2013  999 1005 2004 53,75 5,4% 52,25 5,2% 106 5,3% 

2014  1003 1014 2017 35,25 3,6% 39,75 3,9% 76 3,8% 

2015  1013 1016 2029 25,75 2,5% 39,75 3,9% 66 3,2% 

2016  1012 1024 2036 21,25 2,1% 26,25 2,6% 48 2,3% 

2017 999 1002 2001 19,25 1,9% 31,5 3,1% 51 2,5% 

13. ábra - Munkanélküliségi ráta nemek szerint – Baj 
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Év 

15-64 év közötti állandó 

népesség (fő)  

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma (fő) 

Férfi   Nő  Összesen  Férfi  Nő  Összesen 

Fő  Fő  Fő  Fő  %  Fő  %  Fő  % 

2012  1 134  1 102  2 236  61  5,4%  48,25   4,4% 109  4,9% 

2013  1 132  1 102  2 234  51  4,5%  48,25  4,4% 99  4,4% 

2014  1 136  1 090  2 226  42,75  3,8%  41,25  3,8% 84  3,8% 

2015  1 126  1 096  2 222  37,75  3,4%  42,5 3,9%  80  3,6% 

2016  1 131  1 119  2 250  28,5  2,5%  33,25 
 

3,0%  
62  2,7% 

2017  1 135  1 108  2 243  27  2,4%  29,25 2,6% 56  2,5% 

14. ábra - Munkanélküliségi ráta nemek szerint – Vértesszőlős 

A fenti két táblázatból megfigyelhető, hogy a 2012-2013-as adatokhoz képest a 

munkanélküliség mindkét településen a felére csökkent, azonban a lakosság túlnyomó többsége 

inkább a településeken kívül keres munkahelyet. 
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2.4 Energiafogyasztás 

Baj és Vértesszőlős települések Tata városához közel fekszenek így mind a mitigáció mind az 

adaptációs kihívások tekintetében a Tatai befolyásokat, illetve az ahhoz hasonló profilt 

feltételezünk. Jelen fejezetben az energiafogyasztáshoz fűződő ÜHG kibocsájtás vizsgálatát 

tesszük meg az összes fő szektorra vonatkozóan, míg a következő fejezet az alkalmazkodási 

kihívásokat tárgyalja.  

A mitigációs elemzéshez a KBTSZ által megadott módszertan szerint jártunk el, s a KSH, a 

TEIR adatokkal dolgoztunk. Baj és Vértesszőlős esetében a módszertan az aggregált adatokat 

veszi figyelembe, azonban az egyes üvegházgáz kibocsájtási tényezőket tételesen, egyesével is 

megvizsgáljuk településekre bontva, ennek legfőbb oka, hogy bizonyos esetekben a két 

település eltérő beavatkozási stratégiát igényelhet. Ismerve az országos energiamixet és a hazai 

szektorok energiafogyasztási modelljét, egy, a hazai átlaghoz fő motívumaiban hasonló 

megoszlást vártunk a települések esetében is, mely alapvetően beigazolódott. 

A települési üvegházgáz kibocsájtást így nagyban meghatározza:  

• Lakossági energiafogyasztása 

• Ipari fogyasztás és szolgáltató szektor 

• Közlekedés  

Ahogyan az a továbbiakban is látszódni fog, a fő arányok/motívumok a településen 

visszaköszönnek, azonban, kistelepülés révén eltéréseket is tapasztalunk az országos modelltől.  

 

15. ábra - A hazai energiaszektor főbb számokban 

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

Ezek alapján is látható, hogy hazánkban átlagosan 6 millió toe felett alakul a lakosság és 4-4 

millió toe körül alakul az ipar és a közlekedés energiafelhasználása.  

KBTSZ által javasolt módszertan egy eltérő megközelítést alkalmaz, így a közlekedés 

kibocsájtásnak mértékét a településeken a forgalmi adatokból és nem az energiahordozó 

felhasználásból számítjuk (településre lebontott, nyilvánosan elérhető értékesített 

üzemanyagstatisztikák hiányában), ezért módszertani eltéréseket természetesen 

tapasztalhatunk a nagy tábla és a kistelepülési adatok között.  
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Villamosenergia  

Az alábbi ábrákon a települések belső villamosenergia fogyasztási mixét és a fogyasztási 

tendenciákat vetettük össze.  

 

17. ábra - A Villamosenergia szolgáltatás trendjei a két településen 

Látható, hogy mindkét település az elmúlt 10-15 évben hasonló fogyasztási profilt produkált, a 

fogyasztás ingadozása korrelációt mutat, nincs szignifikáns eltérés a két település között. Ebből 

arra következtetünk, hogy jelentős és eltérő strukturális átalakulás nem következett be, a 

fogyasztóii szegmensek változása és fogyasztási profilja is kb. hasonlóan alakult az elmúlt 

években a két településen.  

Az alábbiakban láthatók a 2019-es év megoszlási adatai is, amelyekben már jelentős eltéréseket 

tapasztalunk. Bajon 63%-os részesedéssel, Vértesszőlősön 49%-al a legmeghatározóbb 

fogyasztói szegmens a lakosság, a szolgáltató szektor rendre második 22 és 41% részesedéssel. 

Ez kissé más eloszlást mutat az országos átlaghoz képest, de a megyei átlagtól is valamelyest 

eltér. Hazánk városaiban/településein a lakosság és az ipar osztozik a fogyasztás első két 

pozícióján, míg a szolgáltató szektor (az ábrán egyébbel jelölve) általában harmadik helyre 

kerül. A Tatánál kisebb (nem városi méretű) településszerkezet és a két község agglomerációs 

funkciója indokolja az átlagtól való ilyen jellegű eltérést.  
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18. ábra - A két településen szolgáltatott villamosenergia megoszlása 2019-ben 
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Lakosság részére 

szolgáltatott 

villamosenergia 

(1000 kWh) - 

Vértesszőlős 

Lakosság részére 

szolgáltatott 

villamosenergia 

(1000 kWh) Baj 

Egyéb célra 

szolgáltatott 

villamosenergia 

(1000 kWh) - 

Vértesszőlős 

Egyéb célra szolgáltatott 

villamosenergia (1000 kWh) - Baj 

3316 
3166 

Nincs adat Nincs adat 

3688 
3237 

3549 
3245 

3512 
3159 

3380 
3130 

3518 
3149 1931 981 

3342 
2986 1889 525 

3381 
3082 1794 612 

3413 
3115 1958 699 

3471 
3203 1983 855 

3655 
3399 2324 1074 

3828 
3463 3310 1115 

4015 
3660 3319 1292 

19. ábra - A települések fő fogyasztó szektorainak fogyasztási trendjei 

Látható, hogy Vértesszőlősön minden adatsor dinamikusan növekszik az elmúlt étvizedben, 

míg Baj-on a szolgáltató szektor időszakos megtorpanását tapasztaljuk.  A változás viszont nem 

számottevő (megyei viszonylatban kis számú fogyasztóról beszélünk) A villamosenergia 

fogyasztáshoz fűződő végső üvegházgáz kibocsájtás az alábbi ábra szerint alakul:  

  
Önkormány
zat 

Lakoss
ág 

Közvilágít
ás Ipar 

Szolgáltat
ás 

Mezőgazda
ság 

ÖSSZES
EN   

SZÉN-
DIOXID 

69,84 2763,0

0 

55,44 455,

76 

1659,96 41,40 5045,4 t 
CO2 

20. ábra - Az egyes szektorok villamosenergia fogyasztásához fűződő ÜHG kibocsájtás a két településen együttesen. 
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Földgáz  

A földgázfogyasztás esetében 2014 óta a növekedés jellemző, Baj településen a lakosság 

szektor fogyasztásának ingadozása miatt nem teljes a korreláció Vértesszőlőssel, ám a trend 

hosszú távú iránya továbbra is megegyezik a két településen:  

 

Időszak 

Az 

értékesített 

gáz 

mennyisége 

összesen 

(1000 m3) - 

Baj 

Az értékesített gáz 

mennyisége 

összesen (1000 

m3) - Vértesszőlős 

Háztartásoknak 

értékesített gáz 

mennyisége 

(1000 m3) 

Háztartásoknak 

értékesített gáz 

mennyisége (1000 

m3) - Vértesszőlős 

2012. év 1443,6 1576,2 1013,2 1235,8 

2013. év 1350,6 1681,2 986,8 1475,3 

2014. év 1065,1 1441,4 708,5 1217,2 

2015. év 1417 1701 988,5 1445,9 

2016. év 1368,9 1826,8 935,2 1562,5 

2017. év 1618,3 1954,3 1094,1 1649,5 

2018. év 1467,6 1978 969,8 1579,5 

2019. év 1668,1 1999 965,7 1658,1 

21. ábra - A földgázfogyasztás trendjei 
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A lakossági és szolgáltató szektor gázfogyasztása mindkét településen meghatározó, minden 

más szektor eltörpül mellette. Vértesszőlősön 82,9%-át adja a lakosság a teljes 

gázfelhasználásnak, míg Bajon 57% ez a szám.  

A fentiek alapján a CO2 kibocsájtási adatok, szektoronként az alábbiak szerint változnak: 

 
Önkormányzat Lakosság Ipar Szolgáltatás Mezőgazdaság ÖSSZESEN 

SZÉN-
DIOXID 

166,74 5060,95 105,31 1663,01 0,00 

 

6996,01 t CO2 

 

Egyéb fosszilis tüzelőanyagok  

Végül, de nem utolsó sorban az egyéb fosszilis fűtőanyagok kibocsájtását is megvizsgáljuk a 

településen:  

lakossági tűzifa- és szénfogyasztás (adatok a megyei 2.3.3.2. KSH táblából): 

mutató:  cella: érték: mértékegység: 

összes megyei lakás: K50 118 028  db lakás 

összes települési lakás: (területi adat) 2 107  db lakás 

konvektoros/kályhás fűtés fával: K23 12 377  db lakás 

  szénnel: 297  92  db lakás 

  gázzal és fával: 3 534  9 285  db lakás 

  szénnel és fával: 2 419  1 805  db lakás 

cirkós/kazános fűtés fával: K37 8 833  db lakás 

  szénnel: 720  720  db lakás 

  gázzal és fával: 12 871  12 871  db lakás 

  szénnel és fával: 3 996  3 996  db lakás 

becsült települési lakossági tűzifafelhasználás: 3238 t/év 

becsült települési lakossági szénfelhasználás: 241 t/év 

22. ábra - A tűzifa és szénfelhasználás becslése a KBTSZ módszertan szerint 

A településeken elfogyasztott szén és tűzifa mennyiségének becslésére a megyei ingatlanok 

tüzelési mód szerinti megoszlása alapján arányosítottunk az így kapott kibocsájtási érték: 

633,84 t CO2/év.  

Összegezve  

Az energiafogyasztás meghatározó szektorai:  
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• A lakosság kibocsájtása összesen: 8.457,8 t CO2 

• Az iparé 561,07 t CO2 

• A szolgáltatások kibocsájtása: 3.322,97 t.  

Ezek alapján a legmarkánsabb beavatkozási elem a stratégia célrendszerének mitigációs oldalán 

a lakossági és a szolgáltató szektor kibocsájtásának csökkentése lesz.  

2.5 Ipari kibocsájtás 

Az ipari tevékenységekhez nem csak energiafogyasztás eredetű üvegházgáz kibocsájtás 

kapcsolódik, de a gyártási folyamatok egyéb járulékos ÜHG termelését is figyelembe vesszük. 

Ehhez legbiztosabb támpontot nagyvállalatok esetében az ETS, míg hazai kisvárosok esetében 

az OKIR rendszer nyújt, melynek kimutatásai az alábbiakban megtekinthetők mindkét település 

esetében. Az elemzésben a szén-dioxid sorokat vesszük figyelembe.  

Mivel a két településen nincs szignifikáns ÜHG intenzív iparvállalat, így alacsony adatokat 

találunk az OKIR rendszerben.  

 

 

23. ábra - A bejelentett légszennyezők és üvegházgázok adatbázisa a két településre vonatkozóan 

A két településen, nem energiafogyasztásból keletkező ipari folyamatokkal kapcsolatos 

ÜHG kibocsájtás minimális: 590,2 t. 
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2.6 Közlekedés 

A közlekedés esetében megvizsgáljuk:  

• A helyi lakosság ingázásából eredő kibocsájtást  

• A helyi közutak (1, 11135) forgalmából eredő kibocsájtást  

• Valamint a településen belüli helyi egyéni utazásokat 

Az összesített kibocsájtás eléri a 10.353,03 tCO2-t, ami kifejezetten magas a települések 

méretéhez képest. Elsősorban oka a Vértesszőlőst érintő országos 1-es főútvonal 

tranzitforgalma.  

A közlekedési kibocsátás az alábbiakból tevődik össze:  

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

időtartama egy irányba 
20 perc 

a településen regisztrált benzinüzemű személygépkocsik 
száma 

1800 db 

a településen regisztrált gázolajüzemű (dízel) 
személygépkocsik száma 

760 db 

a település nem állami kezelésű útjain bonyolódó 
autóbuszforgalom futási teljesítménye 

10000 jműkm / év 

 

24. ábra - Az elemzésbe bevont állami közutak 

közút száma 
kezdő 

szelvény végszelvény személygépkocsi kistehergépkocsi egyes autóbusz 

10 57,622 64,352 16013 1263 126 
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11135 0 1,9 3640 883 81 

25. ábra - A településre eső állami utak forgalma 

Így a becsült napi jármű km mutatók a következőképpen alakulnak.  

szgk km/nap 
kis tgk 
km/nap 

autóbusz 
km/nap 

nehéz tgk 
km/nap 

szerelvény 
km/nap motor km/nap 

59494 13574 2626 2216 5138 938 

26. ábra - A közúti forgalom becslés összegzése 

 

27. ábra - Részlet a közútkezelői nyilvántartás átlagos napi forgalomstatisztikáiból 

Ezek alapján elmondható, hogy az 1-es főút forgalma szignifikánsan nagyobb s magas 

kibocsájtási értékeket kapunk, összesen: 10.353,03 tCO2 

2.7 Mezőgazdaság 

A KBTSZ módszertan szerint a mezőgazdasági tevékenységekhez fűződő üvegházgáz 

kibocsájtást négy területen vizsgáljuk:  

• Energiafogyasztás (korábbi alfejezetben bemutattuk, hogy nincs értékelhető adat)  

• Kérődzők kibocsájtása 

• Hígtrágya alapú emisszió 

• Szántóterületek trágyázásából eredő metán felszabadulás  

Jellemzően a mezőgazdasági tevékenységek nem 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 két településen összesen 31db szarvasmarha és 60 db 

juh található, melyek kibocsájtása 69,87 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. 
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Év: 2011 
 

Metán 
 Dinitrogén 

oxid 

 

Összes 
szarvasmarha: 

31 db 12,71 t CO2e 5,42 t CO2e 

Tehén: 15 db 9,74 t CO2e 5,11 t CO2e 

Nem tejelő 
szarvasmarha: 

16 db 2,97 t CO2e 0,31 t CO2e 

       

Összes 
sertés: 

108 db 
8,57 

t CO2e 
2,11 

t CO2e 

       

Tyúk: 124685 db 
    

Kacsa: 405 db 
    

Lúd: 66 db 
    

Pulyka: 94 db 
    

Összes 
baromfi: 

125 250 
 

77,42 t CO2e 55,95 t CO2e 

Az összesített kibocsájtás így: 162,18 t, mely elenyésző. Összehasonlításképpen - Kisbér-

Bábolna esetében 1 millió feletti szárnyasállomány mellett az éves kibocsájtás 1.500 tonna 

körül alakul, mellyel mindkét esetben rávilágíthatunk, hogy bár a mezőgazdaságnak a 

környezetterhelése egyéb okokból kifolyólag jelentős (vegyszerezés, csomagolóanyagok stb.), 

az ÜHG kibocsájtás nem szignifikáns, s nem ezen az oldalon kell elsősorban a mitigációs 

intézkedéseket elindítani.  

Szántóföldi trágyázáshoz fűződő kibocsájtás  

Év: 2015 
  Település szántóterület, 

egyéni gazdaságok: 
1 784 363 m2 

Megyében felhasznált 
istállótrágya, vagy 

szervestrágya 
mennyisége (bázisévtől 

függően) 

87 898 tonna 
 Település szántóterület, 

gazdasági szervezetek: 
1 515 301 m2 

Megyében felhasznált 
összes műtrágya 

mennyisége 
23736 tonna 

 Település összes 
szántóterület: 

0,33 ezer ha 

Megyében kijuttatott 
összes trágya 
mennyisége: 

111 634 tonna 
 Településre kijuttatott 

trágya: 
358 tonna 

Megyei szántóterület: 102,8 ezer ha 
    

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 117,67 t CO2e-t kaptunk.  
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A teljes mezőgazdasági ÜHG kibocsájtás így: 565,92 tonna CO2e, mely nagyságrendekkel 

eltörpül bármelyik szektor, de kifejezetten a lakosság kibocsájtása mellett. Ahogyan azt 

korábban is megfogalmaztuk, a mezőgazdaság inkább adaptációs oldalról, mintsem a mitigáció 

oldalán jelent elsődleges feladatokat a közeljövőben.  

2.8 Hulladék 

Időszak 

Műszaki 

védelemmel 

ellátott 

lerakókban 

elhelyezett szilárd 

hulladék -

Vértesszőlős 

Műszaki 

védelemmel 

ellátott 

lerakókban 

elhelyezett 

szilárd hulladék 

-Baj 

Újrafeldolgozás- 

Vértesszőlős 

Újrafeldolgozás- 

Baj 

Összes 

hulladék 

mennyisége 

Vértesszőlős 

Összes 

ártalmatlanított 

hulladék 

mennyisége 

Baj 

2006. 

év 
2186,9 1374,2 28,6 13,7 2215,5 8955,6 

2007. 

év 
818,1 768,7 31,8 19,6 849,9 1859,5 

2008. 

év 
775,8 721,9 49,6 20 825,4 1613,1 

2009. 

év 
1055,6 718,4 54,9 22,7 1110,5 1370,4 

2010. 

év 
680,6 770,6 72,7 30,2 753,3 1245,6 

2011. 

év 
696,5 679,2 101,6 33,4 825,1 1265 

2012. 

év 
724,6 646,2 63,1 71,8 787,7 1205,2 

2013. 

év 
724,1 656 25,6 7,3 749,7 731,9 

2014. 

év 
735,7 696 

 
4,4 735,7 1299,1 

2015. 

év 
735 695,6 8,5 13,9 743,5 1361,9 

2016. 

év 
687 595 103,3 156,5 790,3 1304,1 

2017. 

év 
621,1 479,1 34,6 12 865,4 1339,2 

2018. 

év 
892 627,9 99,4 48,6 991,4 1459 

2019. 

év 
190,3 303,3 848,1 434,5 1090,2 1314,7 

28. ábra - A két településen kezelt hulladék mennyisége, az ártalmatlanítás módja szerint 
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Ahogyan a táblázatból is kiolvashatók az egyes trendek, mindkét település élenjár az 

újrafeldolgozásban, mely egy kifejezetten jó mutató, ezen felül az újrahasznosítás mértéke a 

teljes hulladékmennyiséghez képest nőtt.  

A települések szilárd és folyékony hulladék kibocsájtásának együttes üvegházgáz lábnyoma: 

899,2 t CO2e.  
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2.9 Zöldfelületek 

 

29. ábra - Látkép 

A települési zöldfelületek és átmeneti cserjések 1512 hektárt tesznek a CORINE 

felszínborítottsági adatbázis szerint, emellett a lomblevelű és vegyes erdőfelületek tekintetében 

a két település 5956 hektár erdővel rendelkezik, ez egy országos átlag feletti erdőkincs érték a 

két település tekintetében, s megóvása elsődleges célt kell legyen.  

Az elnyelt éves szén-dioxid mennyiség: 10.620 tonna, így természetes szén- megkötő képesség 

nagyon ritka kivételként a kibocsájtási volumen jelentős részét leköti.  

Mindkét településen a Vérteserdő helyi kirendeltsége felelős az erdők karbantartásáért.  
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2.10 Teljes ÜHG mérleg 

0 
SZÉN-DIOXID METÁN DINITROGÉN-OXID 

ÖSSZESEN 
CO2 CH4 N2O 

ÜVEGHÁZGÁZ LELTÁR t CO2 egyenérték 

K
IB

O
C

S
Á

T
Á

S
 

1. ENERGIAFOGYASZTÁS 12 675,25 
  

12 675,25 

 
1.1. Áram 5 045,40 

  
5 045,40 

 
1.2. Földgáz 6 996,01 

  
6 996,01 

 
1.3. Távhő 0,00 

  
0,00 

 
1.4. Szén és tűzifa 633,84 

  
633,84 

      

2. NAGYIPARI KIBOCSÁTÁS 475,50 0,00 114,70 590,20 

 
2.1. Egyéb ipari energiafogyasztás 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2.2. Ipari folyamatok 475,50 0,00 114,70 590,20 

      

3. KÖZLEKEDÉS 10 353,03 0,00 0,00 10 353,03 

 
3.1. Helyi közlekedés 10,50 

  
10,50 

 
3.2. Ingázás 67,44 

  
67,44 

 
3.3. Állami utak 10 275,10 

  
10 275,10 

      

4. MEZŐGAZDASÁG 
 

168,48 181,15 349,63 

 
4.1. Állatállomány 

 
69,78 

 
69,78 

 
4.2. Hígtrágya 

 
98,70 63,48 162,18 

 
4.3. Szántóföldek 

  
117,67 117,67 

      

5. HULLADÉK 
 

756,94 142,26 899,20 

 

 
5.1. Szilárd hulladékkezelés 

 
518,28 

 
518,28 

 

 
5.2. Szennyvízkezelés 

 
238,66 142,26 380,92 

 

ÖSSZES KIBOCSÁTÁS 23 503,79 925,42 438,11 24 867,32 

 

NAGYIPAR NÉLKÜL 23 028,29 925,42 323,41 24 277,12 

 

      

NYELÉS 6. Nyelők -10 620,08 
  

-10 620,08 
       

 
NAGYIPAR NÉLKÜL 12 883,71 925,42 438,11 13 657,04 

 
VÉGSŐ KIBOCSÁTÁS 13 359,21 925,42 552,81 14 247,24 

Baj és Vértesszőlős teljes üvegházhatású gáz kibocsátása – az alkalmazott módszertan alapján 

– évente 12.247,24 ezer tonnát tesz ki, amely Magyarország összes kibocsátása 0,018%-ának 

felel meg. Figyelembe véve, hogy két település az ország népességéből ennél jóval nagyobb 

arányban (0,063%) részesedik, megállapítható, hogy a 2 település egy lakosra vetítve az 

országos átlagnál lényegesen kisebb szerepet játszik a klímaváltozás előidézésben.  
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Míg Magyarország esetén az egy főre jutó CO2 ekvivalens kibocsátás 6,63 tonnára rúg, addig 

Baj és Vértesszőlős teleplésegyeüttesben ez 2,32 t. Ez az érték jelentősen kedvezőbb a 

Komárom-Esztergom megyei átlagnál is, amely 7,56 t. Hozzátartozik a teljes képhez, hogy a 

jelentős kiterjedésű erdőknek köszönhető ÜHG elnyelés okozza ezt a kiváló értéket, amely a 

keletkezett ÜHG kibocsátás több mint 40! %-át elnyeli, ami nagyon ritka adottság a hazai 

települések viszonylatában.  

3.0 Alkalmazkodási helyzetértékelés - a települések 

alkalmazkodóképességének elemzése az éghajlatváltozás hatásaihoz 

A Klímabarát települések Szövetsége által javasolt módszertan, valamint a EU Adaptációs 

Stratégiája, az IPCC Ötödik Helyzetértékelő Jelentése, a VAHAVA kutatás, a NÉS-2 (Második 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia) kidolgozása, a NATéR (Nemzeti Alkalmazkodási 

Térinformatikai Rendszer) kialakítása, továbbá több hazai tudományos publikáció 

figyelembevételével Magyarországon az éghajlatváltozás hatásaiból fakadó 12 kiemelt 

problémakört különíthetünk el, melyek a következők:  

• Aszály okozta terméskiesés 

• Árvíz (vizes tematikájú kérdések egy területen vizsgálva) 

• Belvíz 

• Villámárvizek és elöntések 

• Természetes élőhelyek csökkenése 

• Erdők és gyakoribb erdőkár 

• Allergének betegségterjesztő fajok elterjedése 

• Hőhullámok 

• Viharkárok 

• Károk a közlekedési infrastruktúrában (épített infrastruktúrával azonos 

szegmensben kerül értékelésre)  

• Települések levegőminősége 

• Település turisztikai vonzereje 

A fenti felsorolásban félkövéren szedett területeket tárgyaljuk részletesebben Baj és 

Vértesszőlős esetében.  

Az egyes fent tárgyalt pontok elemzésénél több esetben is ugyanazon motívumokat vesszük 

figyelembe (hőmérséklet változás, csapadékmennyiség és eloszlás, talajvízháztartás stb.) így 

bizonyos alaptényezőket kiemeltünk, s itt külön tűntetünk fel, a témaspecifikus elemzéseknél 

pedig ezen alapmotívumokra mutatunk vissza az elemzés további alfejezeteiben.   

A fent értékelési szempontokat a Komárom- Esztergom megyei Klímastratégia is vizsgálta, 

ahol az egész megyére az alábbi kockázatelemzés értelmezhető (a skála 1-3ig terjed, ahol 3-as 

a kiemelten erős kockázati faktor és egyes érétket vesznek fel az elhanyagolható tényezők.  
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30. ábra - Az éghajlatváltozás szempontjából kiemelt problémakörök a megye esetében 

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 érétkelés alapja a következő modell:  

kitettség + érzékenység = várható hatás + alkalmazkodási kapacitás = sérülékenység. 

3.1 A települések klímahelyzetének általános értékelése 

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 

Komárom Esztergom megyei és a helyi klímaváltozási kitettségben az országostól eltérő 

mértékű sérülékenységet eredményez. A megyei adatokból eltekintve megállapítható, hogy 

Komárom Esztergom megye a hazai klímahatások esetén néhány kivételtől (belvíz, aszály) erős 

kitettséggel kell számoljon. Természetesen a két vizsgált településen differenciáltan 

érvényesülnek a megyében meghatározó problémakörök is.  

Az éghajlatváltozási problémakörökhöz kapcsolódó sérülékenység vizsgálatok előtt szükséges 

meghatározni, hogy jelenleg milyen éghajlati jellemzőkkel bír a 2 település, eddig milyen 

klímaváltozási hatásokat szenvedett el, majd a regionális éghajlati modellek alapján a várható 

kitettséget próbáljuk azonosítani. 

Az éghajlatváltozási kitettség vizsgálatánál számos éghajlati, főként hőmérsékleti és csapadék 

mutató vizsgálható, köztük hőmérsékleti küszöbnapok, szélsőséget jellemző mutatók és 

vízkörforgást leíró adatok: 

- Az évi átlaghőmérséklet változása 
- A fagyos napok évi átlagos számának változása (minimum hőmérséklet<0°C) 
- A nyári napok évi átlagos számának változása (maximum hőmérséklet>25°C) 
- Az évi átlagos téli csapadékmennyiség változása (decembertől januárig) 
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- Az évi átlagos nyári csapadékmennyiség változása (júniustól- augusztusig) 
- A heves esőzésekkel érintett napok évi átlagos száma (20 mm/h óra felett)  
- Az évi átlagos evaporáció változása 
- A hóborította napok átlagos évi számának változása 

A NATÉR és az OMSZ adatbázisát használva Baj és Vértesszőlős éghajlati kitettségét a fenti 

vagy hasonló paraméterek alapján igyekszünk bemutatni. 

Magyarország évi középhőmérséklete országos átlagban 10,3°C az 1981–2010-es normál 

időszak adatai alapján. Az ország túlnyomó része a 10-11 °C közötti évi középhőmérsékletű 

zónába tartozik. A több mint egy évszázadra kiterjesztett (1901–2017) vizsgálatok azt 

mutatják, hogy a hazai változások a hőmérséklet tekintetében jól illeszkednek a világméretű 

tendenciákhoz. A múlt század eleje óta tapasztalt 1,15°C-os országos mértékű emelkedés 

meghaladja a globális változás 0,9-1°C-ra becsült mértékét. 

Hőmérséklet  

Baj és Vértesszőlős térségében az éves középhőmérséklet értéke közelíti a 11o C fokot az 1990-

2020-as legújabb referenciaidőszak alapján. Az 1981-2016 között bekövetkezett változást 

mutatja az alábbi ábra. a két településen az utóbbi közel 4 évtizedben az évi középhőmérséklet 

változása megközelítette a 1,5oC fokot. Ezzel a kevésbé érintett térségek közé tartozik, de a 

változás így is jelentős. 

32. Az évi középhőmérséklet alakulása Magyarországon 1981-2016 között 

 

http://www.met.hu/images/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/02_abra.png
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Forrás: OMSZ 

A NATéR klíma rétegcsoportja Magyarország éghajlatára, valamint annak várható jövőbeli 

változására vonatkozó információkat jelenít meg térképi formában. A térképi adatbázis a 

meteorológiai mérésekből szabályos rácsra interpolált CarpatClim-HU, valamint két regionális 

klímamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek egy-egy projekciójából származó 

adatok alapján állt elő. Mindkét projekció egy közepesen optimistának számító klíma 

szcenárióra alapozva készült. A klímamodellek adatai az 1961–1990, a 2021–2050 és a 2071–

2100 időszakokat fedik le, ezek képezik az összehasonlítás alapját. 

Az Aladin Climate modell alapján az éves középhőmérséklet emelkedése tovább folytatódik, a 

2021-2050 közötti időszakban a 2 településen is el fogja érni a további 1,5-2o C fokot, azaz az 

éves középhőmérséklet középtávon a 12,5-13oC fokot tehet ki. A nyár középhőmérsékletének 

változása még ezt a mértéket is meghaladhatja, elérve a 2-2,5oC fokot. A hőségriadós napok 

száma a 2021-2050 közötti időszakban várhatóan 10-15 nappal, a forró napok száma 5-10 

nappal nő. A hőmérséklet emelkedése nem csak az ún. meleg hőmérsékleti küszöbnapok 

számának emelkedésében (forró napok, hőségnapok, nyári napok, hőhullámos napok) 

jelentkezik, hanem a hideg hőmérsékleti küszöbnapok számának csökkenésében is. A tavaszi 

fagyos napok száma várhatóan 10-12 nappal fog csökkeni a 2021-2050-es időszakban.     

  

31. ábra - Magyarország átlaghőmérséklete az 1971-2000 időszakban 
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32. ábra - Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell 

alapján (°C) balra és a RegCM modell alapján jobbra 

Ahogyan az ábrán látható, még a RegCM modell kevésbé borúlátó jövőképe is 1-1,5 Celsius 

fok, míg az ALADINmodell a globálissal megegyező 2-2,5 Celsius fok átlaghőmérséklet 

változást jelez előre. Ez jelentős aszály és hőhullám kockázatokat, valamint a természetes 

élőhelyek fokozódó sérülékenységét hozza magával, melyek gyors megváltozásával is 

számolnunk kell.  

Csapadék  

A csapadék hosszú távú változásának előrejelzése még a hőmérsékletnél is nehezebb feladat. 

A múltbéli változások elemzése sem hoz olyan egyértelmű eredményeket, mint a hőmérsékleti 

változásoké, amelyek szignifikáns módon egy irányba a melegedés felé mutatnak. A csapadék 

térben és időben eleve nagyon változékony éghajlati paraméter, így a – az éghajlatváltozás 

hatására bekövetkező – változásokat, azok szignifikáns jellegét jóval nehezebb kimutatni, mint 

a hőmérséklet esetén. Míg az évi középhőmérséklet az elmúlt 36 évben egyértelmű 

növekedést mutat, addig a csapadék változása még egy hosszabb, több mint 50 évet felölelő 

időszakban sem mutatható ki egyértelműen. A nyugati országrészben, valamint a Dunántúl 

középső részén csökkenés jellemző az elmúlt fél évszázadban, ahogy az az alábbi 1961-2016 

közötti éves csapadékösszeg változást bemutató ábrából kiderül. Baj és Vértesszőlős területén 

jelentősebb, 6-12% közé eső csapadék növekedés mutatható ki, a csapadék éves mennyisége 

575-600 mm közé esik az 1971-2000-es referenciaidőszakban. 

32. ábra Évi csapadékösszeg változása Magyarországon 1961-2016 között 
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Forrás: OMSZ 

Az Aladin Climate modell alapján Baj és Vértesszőlős területén a 2021-2050-es időszakban 

nem várható szignifikáns változás a csapadék éves mennyiségében (0- - 25 mm). A nyár és a 

tél évszakos csapadékmennyiségére ugyanez elmondható (0- - 25 mm). A csapadék 

évszakokon belüli, kisebb időszakokra eső (csapadékos nap, jelentős csapadékú nap) időbeli 

és térbeli eloszlásában azonban kedvezőtlen változások jelentkeztek az utóbbi évtizedekben. 

Országosan jelentkező trend, hogy a csapadék eloszlása egyenletlenebbé vált, egyre gyakoribb 

a hosszabb száraz, aszályos időszakok megjelenése, melyet sokszor nagycsapadékos helyzetek 

követnek, hirtelen lezúduló intenzív csapadékkal, viharkárokkal. 

 

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

Az országban a következő 30 évben az éves csapadékmennyiség várhatóan csak kismértékben 

változik, azonban a területi és időbeni eloszlás jelentős eltéréseket mutat a korábbi évszázados 

átlagtól.  

Ezek alapján a század végére még inkább a nyarak aszályosodására (akár 26%-al kevesebb eső) 

s az őszi-tavaszi időszakban villámárvizeket okozó esőgyarapodásra számítunk, ez új 

kihívásokat is implikál: 

• A mezőgazdaságnak a növénykultúra váltással igazodnia kell a csapadékszezonok 

eltolódásához  

• Kapacitásokat kell létesíteni a villámárvizek kezelésére (vízelvezető infrastruktúra) 
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• Tározó kapacitásokat kell létesíteni (országos szinten) a csapadékvíz letárolására és az 

öntözési szükséglet biztosítására a helyi csapadékmérleg mesterséges kiegyenlítésére. 

Jelen elemzésben érintett régóban ez a következőket jelenti:  

A 2 településen a század közepéig a tavaszi esőzések csapadékátlaga kb. 7-13%-al csökken, 

míg a nyári esőzések tekintetében további 5% a csökkenés. A várható téli csapadékátlag +10%-

ot mutat.   

A század második felére a nyári csapadék akár 20-25%-al is csökkenhet, mely jelentős 

növénykultúra váltást, vagy fejeltebbe öntözési technológiák bevezetését teszi szükségessé a a 

településeken és a mezőgazdaságban nyáron, illetve felveti az éven át tartó csapadéktározás és 

felhasználás szükségességét is.  

 

34. ábra - Átlagos évi csapadékösszeg Magyarországon az 1971-2000 időszakban (mm) 

 

35. ábra - Csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

(mm) és jobbra RegCM modell alapján 

Az ábrákon jól látható, hogy egyik modell szerint 0-20, másik szerint 25-50 mm-el kevesebb 

éves csapadék hullására számíthatnak. Ez kb. 5%-os csökkenés a megszokott éves adatokhoz 

képest.  

3.2 Aszály kitettség 

Az aszály olyan időszakot jelent, amikor jelentősen kevés csapadék hullik, vagy ha a 

csapadékmennyiség egészben véve eléri is a megszokottat, de a magas hőmérséklet miatt a talaj 

párolgási vesztesége jelentősen megnő, hosszabb időre terjedő szárazság áll be, a növényzet 
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fejlődését a szükséges nedvesség hiánya miatt megakasztja, sőt a növényzet pusztulását is 

okozhatja. Legnagyobb mértékű a kár, ha a hosszabb időre kiterjedő szárazság hótalan tél után 

következik, így a téli nedvesség hiányát a tavasszal elég gyakori és bő esőzés sem pótolja. 

Ilyenkor az őszi vetések tetemes kárt szenvednek, a talaj nem készíthető elő kellően a tavaszi 

vetés alá, az elvetett mag hiányosan kel ki, s ami kikelt, nem indulhat jó fejlődésnek. Az égető 

nap és a szárító szelek nem csak a vetéseket károsítják, hanem a réteket és a legelőket is. Néha 

nagy területre terjed ki, egyike a legfélelmesebb elemi csapásoknak. Az aszály a Föld némely 

részén – nevezetesen déli vidékeken – rendes jelenség, mellyel számot kell vetni s az egész 

gazdálkodásnak hozzá kell alkalmazkodnia, északibb fekvésű vidékeken ellenben csak elvétve 

s többnyire kisebb mértékben jelentkezik. Magyarországon az aszály elég gyakran fordul elő, s 

a mezőgazdaságon ejtett csapásai némelykor igen súlyosak. 

Ezzel kapcsolatban Wilhite és Glantz (1987) idézi Tannehill 1947-ben leírt, de napjainkban is 

nagyon találó gondolatait: 

"Az aszályra nincsen jó definíció. Valójában ritkán ismerhetjük meg az aszályt, csak akkor, 

amikor találkozunk eggyel. Először üdvözöljük a csapadékos időszak utáni első derült napot. 

Majd ahogy a csapadékmentes napok folyatódnak, örülünk a hosszabb, kellemes időjárásnak. 

Amikor ez már tovább tart, elkezdünk kissé aggódni. Napokkal később pedig már kezdjük 

bajban érezni magunkat. A kellemes időjárás első csapadékmentes napja azonban éppúgy 

hozzájárul az aszályhoz, mint az utolsó nap, de senki nem tudja megmondani milyen erősségű 

lesz, míg az utolsó nap be nem következik, ami után ismét megjön az eső..."2 

• az aszály kialakulásához az első lépés az, hogy napokon keresztül nem esik csapadék, 

meteorológiai szempontból tehát az aszály tartós csapadékhiány 

• a tartós csapadékhiány – meleg időszakban – együtt jár a párolgás fokozatos 

csökkenésével, s ezért egyre csökken a levegő vízgőztartalma: ha ez elér egy jelentős 

szárazsági szintet, akkor légköri aszályról beszélünk 

• a csapadékhiány mellett végbemenő párolgás következtében csökken a folyók, tavak, 

víztározók vízszintje is, vagyis létrejön a hidrológiai aszály 

• ugyancsak csökken a talaj felső rétegének a víztartalma, ami talajaszályhoz vezet 

• a növények így nehezen jutnak vízhez (s emiatt a tápanyagokhoz is) kialakul a 

mezőgazdasági aszály 

Kitettség  

Az aszály kitettséget első sorban az éves csapadékmennyiség változása (melyet az általános 

elemzésnél részleteztünk), illetve az ebből kialakuló száraz időszakok egyre gyakoribbá válása 

jelenti. Ehhez jön még a potenciális evapotranspiráció változása és az összegzett aszályindexek 

alakulása:  

 

2 http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/3_Egh_valt_VZ.pdf  

http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/3_Egh_valt_VZ.pdf
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36. ábra - A potenciális evapotranszspiráció várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell 

alapján (mm) 

 

37. ábra - Az ariditási index várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

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. 

A hő és vízháztartás összekapcsolása: az ariditási index. 

Ha az index értéke meghaladja az 1-et (A>1), az azt jelenti, hogy a területen a párolgásra 

rendelkezésre álló energia több, mint amennyit a lehullott csapadék elpárologtatásához fel 

lehetne használni. Ezek a száraz vagy arid területek. 

Azokat a térségeket, ahol A<1, humid vagy nedves területnek nevezzük, ahol az energia 

kevesebb, mint amennyi a lehulló csapadék légkörbe történő visszajuttatásához szükséges 

lenne. 
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Az ariditási index alakulása szoros kapcsolatban van a természetes növényföldrajzi 

övezetekkel: 

• A<1/3 → tundra, 

• 1/3 – 1 → erdő, 

• 1–2 → füves puszta, 

• 2–3 → félsivatag, 

• A>3 → sivatag. 

Magyarországon, kb. a Duna–Tisza köze közepén húzódik a A=1-es határvonal. A nyugati 

országrész inkább humidabb jellegű (A=0,8–0,9), itt lombos erdő a természetes növénytakaró. 

A keleti országrész aridnak tekinthető (A=1,2–1,3), itt füves puszta a természetes 

növénytakaró.3 

Ezek alapján az aszály kitettség az országos átlagnál jobb, de romló tendenciát mutat, s a század 

második felére számíthatunk annak jelentősebb mértékű romlására.  

Érzékenység  

Az aszály szempontjából kiemelten fontos a talaj homoktartalma (vízmegkötő képesség) és a 

felszínborítás jellege (alacsony növényzeti borítottság és a mesterséges felületek jelentős 

aránya erősebb hősziget hatást eredményeznek). A magas homoktartalom alapvetően gyenge 

vízmegkötő képességhez és fokozott párolgáshoz vezet,az alacsony mértékű növényzettel való 

fedettség és a magas mesterséges felszínarány erősíti a várható aszály hatást.   

A NATéR földhasználat rétegcsoportja a Corine térképeiből kiindulva a földhasználat jelenlegi 

és jövőbeli trendjeit elemzi. A következő oldalon látható ábra jól demonstrálja, hogy mindkét 

település magas mesterséges beépítettsége (pl. mely a hőhullámok és a csapadék elvezetés 

esetében is hasonlóan fontos tényező lesz), a magas mesterséges felszínarány nem kedvez a 

potenciális aszály hatásnak. A környező jelentős kiterjedésű erdőségek valamelyest 

ellensúlyozni tudják ezt az érzékenységi adottságot. 

 

3 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Agrometeorologiai_es_klimatologiai_alapis

meretek/ch05s05.html  

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Agrometeorologiai_es_klimatologiai_alapismeretek/ch05s05.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Agrometeorologiai_es_klimatologiai_alapismeretek/ch05s05.html
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38. ábra - Balra Erdőterületek aránya a település területéből, Jobbra: a gyepterületek aránya 

  

39. ábra - Mesterséges felszínek aránya 

Ahogyan a felszínborítottsági mutató is rávilágít a vizsgált 2 település kiemelkedő erdősültségi 

mutatókkal rendelkezik, ugyanakkor ezek mellett magas a beépített területek/mesterséges 

felszínek aránya.  

Hatás  

A jövőbeni várható hatás így a fenti tényezők aggregációjával kiegyensúlyozott képet fest. A 

csökkenő nyári és tavaszi csapadékmennyiség és a magas beépítettségi mutató az aszály hatásait 

a lakott területeken belül is felerősíti, míg a települések környéki zöld felületek egy ideig 

képesek csökkenteni a negatív hatásokat.  

Az aszály hatásait a felszínborítottsági mutató változásával, az átalakuló felszínborítással 

tudjuk a leginkább bemutatni:  
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40. ábra - A földhasználat általános változási potenciálja Kisbéren és Bábolnán 2050-ig 

A fenti két térkép azt jelenti, hogy bár az aszály kitettség erősebb, a hatások tekintetében az 

érintett két településen alacsonyabb a felszínt borító növénytakaró átalakulási potenciálja.  Ez 

egy enyhe hatás az ország déli régióira jellemző átalakulási potenciálhoz hasonlítva.  

Aggregált sérülékenység 

A térség aszálykitettsége rövid távon az országos átlagnak megfelelő, azonban hosszú távon a 

nyári aszály szignifikánsan növekvő kihívásként jelenik meg. A térség besorolása a korábbi 

KBTSZ módszertan szerint rövid távon 2 - hosszú távon 3.  

A következő 30 évben jelentős mennyiségű csapadékvízmegtartó kapacitást kell telepíteni a 

térségben., leginkább az erdő és zöldfelületek gondozása, illetve a települési vízgazdálkodás 

megóvása végett.  

3.3 A természetes élőhelyek átalakulási potenciálja 

Kitettség:  

A természetes élőhelyek és első sorban erdők vizsgálati tengelyt az alábbi kitettségi tényezők 

határozzák meg: 

• Csapadék 

• Hőmérséklet 

• Talajadottság változások. 

Az első két felsorolási tényezőre vonatkozó elemzéseket a fenti alfejezetekben megtettük, a 

talajadottságok, azonban kifejezetten borús képet festenek.  
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41. ábra - Erdészeti klímaosztály változás 2021-2050 és 2071-2100 között a RegCM klímamodell alapján 

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. 

A vizsgálatok és bemutatott eredményeik országos léptékű és nagyterületű adatok 

feldolgozásán és generalizálásán alapulnak, ezért lokális relevanciájuk mindig külön 

megfontolás tárgyát kell képezze a lehető legrészletesebb adatok felhasználásával. Régiós, vagy 

tájegységi tendenciák értékelésében javallott figyelembe vételük. 

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. 

Mindezek ellenére is, jelentős erdőritkulással kell számolnunk a térségben, mint elsődleges 

veszélyforrással.  

Érzékenység  

A terület talajérzékenységére a korábbiakban (aszály) már rámutattunk, az országos átlagnak 

megfelelő.  

Hatás  
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42. ábra - Az erdők becsült szénmegkötő képessége 2100-ban a referencia időszak %-ban 

A szén megkötés változását adja meg a bázisidőszaki értékek százalékában a NATÉR cellákra 

nézve. A jövőre vonatkozó értékek a bázisidőszaki erdőterület adott időpontban meglévő %-os 

értékét, illetve ezen erdőterület %-os szén megkötési potenciálját jellemzik. 

 

43. ábra - Csertölgy átlagos fatermési osztálya 2021 és 2050 között a RegCM klímamodell alapján 

A RegCM klímamodellből számított erdőklíma alapján és az egyéb abiotikus tényezők 

figyelembe vételével meghatározott fatermési osztály a csertölgyre nézve a 2021-2050 

időszakra. Alapesetben 1-6-ig terjed, de jelöltük a rosszabb eseteket is (x>6) a viszonyítási 

lehetőség kedvéért. 

Ezek alapján a hatások vegyesek:  

A szénmegkötő képesség jelentősen nem romlik ám, az egyes fafajok fatermési osztály a 

vegyesen alakul a települések határában- feltételezünk egy erdészeti osztály átalakulást a jövőre 

tekintve. 

Alkalmazkodóképesség  

Ebben a pontban vizsgáljuk meg a természetes élőhelyek alkalmazkodóképességét több 

szempontból. 
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44. ábra - A helyi erdők alkalmazkodóképessége 

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.” Az alkalmazkodóképesség 

rövid távon mindkét település esetében elfogadható, azonban közép és hosszú távon közepes- 

gyenge. 

A negatív klímahatásokhoz az élőhelyek a változatos fatípusokkal/elegyes struktúrával 

alkalmazkodhatnak (a helyi életközösségek számára így nagyobb valószínűséggel áll 

rendelkezésre valamilyen, az adott klímahatást túlélni képes fa és növénytípus.) 

 

45. ábra - Az erdő elegyességi mutató 

A mai erdőterületek elegyességét jellemző mutató 5 fokozatú skálán. Az 

alkalmazkodóképesség része, mely szerint az elegyesebb erdőterületek nagyobb 

alkalmazkodási potenciált jelentenek. – Látható, hogy a helyi élőhelyek és erdők tekintetében 

az alacsony elegyességből adódó rugalmatlanság teszi leginkább sérülékennyé a jövő hatásaival 

szemben. A homogén erdőszerkezet egésze veszélyeztetetté válik így.  

A hatást enyhíti az erdők korszerkezete:  
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46. ábra - Alkalmazkodás - Korosztály mutató 

Sérülékenység  

A fenti elemzési tényezők aggregációjával nyert információ, hogy a homogén erdők a 

jelentősen sérülékeny kategóriába kerültek besorolásra:  

 

47. ábra - Az erdősérülékenységi indikátor alakulása 

A fenti ábra a Magyarország területének erdőre vonatkozó integrált fatermesztési 

sérülékenységi mutatója, mely a várható hatások és az alkalmazkodást jellemző fedvények 

összemetszésével állt elő. 

3.4 Hőhullámok 

„A hőhullámok hatása több jellemzőtől függ, ezek például a hossz, az intenzitás, vagyis 

összességében mennyivel alakult a hőmérséklet egy küszöbérték fölött, illetve mekkora volt a 

csúcsérték a hőségperiódus során. 

A hőmérsékleti küszöbértékek vizsgálata esetében három különböző hőhullámtípust is 

megkülönböztetünk, melyet időtartamuk és átlaghőmérsékletük alapján különböztetünk meg ez 

az OMSZ mutatói között az alábbiak szerint kerül feltűntetésre:  
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48. ábra - Hőmérsékleti mutatószámok 

 

49. ábra - Az OMSZ hőhullám leltára 

Kitettség  

A kitettség esetében a Baj- Vértesszőlős régiót, azaz a Tatai és Tatabányai kistérségeket érintő 

externális tényezőket vizsgáljuk meg (pl. hőhullámos napok számának és átlaghőmérsékletének 

változása)  
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50. ábra - Hőhullámokhoz kapcsolódó kitettségi mutatók 

Az elemzések alapján megállapítható, hogy a következő 30 évben kb. 70%-al lesznek 

gyakoribbak és 38-43%-al melegebbek a hőhullámos napok, bár ez az országos átlaggal 

megegyezik, több dolgot is meg kell említenünk:  

Minden mutatót figyelembe véve mindkét kistérség az országos átlagnak megfelelő kitettséggel 

rendelkezik, és a hőhullámos napok átlaghőmérsékletének dinamikus megemelkedését 

tapasztalhatjuk a jövőben.  
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A térség érzékenységét az aggregált halálozási mutatókkal is kifejezhetjük, melyek már 

számításba veszik a helyi védekezés hatékonyságát és az általános egészségi állapotot is.  

Érzékenység  

 

  

51. ábra - Érzékenységi mutatók 

A hőhullámokkal szembeni hatásviselő (emberi egészség) időjárásfüggő viselkedését jelenti. 

Mérése: összesen 20 db társadalmi-gazdasági mutató összevonása után komplex indikátor 

előállításával, amely összetett módon szolgáltat információkat a hőhullámok hatásaival 

szembeni érzékenységről. Ezek közül a legkritikusabb a többlethalálozási mutató, mely az 

országos átlag feletti értéket vesz fel.  

Hatások  

A hatások tekintetében meg kell vizsgáljuk, hogy az érzékenységi és kitettségi mutatók hatására 

a hőhullámokhoz köthető többlethalálozási mutatók hogyan változnak kistérségi és települési 

szinten:  
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52. ábra - Többlethalálozás változás kistérségi szinten, fent 2021-2050 lent 2070-2100 

Rövid távon az országos átlag feletti kitettségi mutatók és az érzékenységi mutatók 

balanszírozzák egymást, s így 2050-ig várhatóan az országos átlag alatt marad a 

többlethalálozás növekedése (mely azonban így is több mint akár 139%-os növekedést is 

jelenthet), azonban a század második felére Bajon és Vértesszőlősön tovább romlik a helyzet.  

Fontos felhívni, hogy bár a mutatók az országos átlaghoz képest jobb értékeket mutatnak, a 

halálozás közel 2 és félszeresére emelkedése jelentős probléma, ezért a többlethalálozás 

csökkentése és kivédése kifejezetten fontos cél kell legyen a településeken.  

Azaz nem szabad továbbra sem megfeledkezni a hőhullámok elleni védekezés fontosságáról és 

az adaptációs kapacitások fejlesztéséről:  

A település alkalmazkodási kapacitását a fent bemutatott hatásokhoz és időjárási tényezőkhöz 

több faktor is befolyásolja,  

• egyrészt a térség demográfiája 

• védekezésre elkölthető jövedelem nagysága  
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• egészségügyi szolgáltatások, a lakosság egészségügyi helyzete és egészségügyi 

intézmények állapota  

A következő ábra az aggregált alkalmazkodóképességet igyekszik bemutatni. 

Az alkalmazkodóképesség nagymértékben függ az egyéni elhárítási lehetőségektől, amelyek 

jelentősen összefüggenek adott földrajzi hely társadalmi-gazdasági fejlettségével és a helyi 

lakosság életminőségével. Mérése: a kedvezményezett járások besorolásához használt mutatók 

(fejlettség) és a humán fejlettségi mutató összetevőinek (életminőség) átlagolásával számolt 

komplex indikátor. 

  

53. ábra - Aggregált alkalmazkodóképesség a hőhullámok hatásaihoz 

A kistérségek jelentősen pozitív gazdasági helyzete és a rendelkezésre álló egészségügyi ellátás, 

valamint a zöld felületek együttesen az ország egyik legjobb alkalmazkodóképességű zónájává 

teszik a Tatai és Tatabányai kistérséget, így benne Baj és Vértesszőlős településeket is.   

Sérülékenység  

 

54. 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 települések sérülékenysége az országos átlaghoz képest 
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kismértékű, azonban az állapotot (tekintettel a jövőbeni extern hatásokra) további megelőző 

intézkedések és beruházások foganatosításával fenn kell tartani. Azaz a védekezési potenciált 

realizálni kell.  

3.5 Viharkárok 

Az aszály mellett a másik országos fő problémát az épített környezetet érintő vihar 

veszélyeztetettséget is érdemes áttekinteni.  

Az infrastruktúrát érintő kockázatok tekintetében három faktor 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 az érzékenység, kitettség sérülékenység és várható hatás 

térképcsoportokat tömbösítve kezeljük.  

Az elemzéshez a Települési épületállomány sérülékenység (TÉS) rendszer elemzéseit 

használjuk. 

Kitettség  
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55. ábra - Kitettségi mutatók 

A kitettség- értékelési dimenzióban a települések és az általuk behatárolt régió az országos 

átlagnak feletti kitettséggel szerepelt, mely alapján elmondhatjuk, hogy:  

• Az özönvízszerű esővel tarkított napok száma várhatóan enyhén növekedni fog (0,46-

0,71 nap/év) 

• A hirtelen hőmérséklet esés gyakorisága is kb. fél nappal növekszik,  

• Míg a szélvésszel érintett napok száma érdemben nem változik.  

Ezek alapján előzetes feltevésünk szerint a hőmérsékletváltozásnak és a csapadékmennyiség 

növekedésének leginkább kitett rendszereket és infrastruktúrát kell fejleszteni a jövőben- 

azonban érdemes a további elemzési dimenziókat is bevonni a végkövetkeztetésbe:  

Érzékenység  

A lakóépület állomány érzékenységét több tényező is befolyásolja: Az épületek átlagéletkora, 

a földrajzi adottságok és az épületek állapota. A Lechner Tudásközpont és a TÉS rendszer 

ezeket aggregáltan kezelő érzékenységi hatástérképeket készített, melyeket az alábbiakban 

mutatunk be.  

Az elemzésbe nem minden települést vettek be a kutatás elvégzésekor, ezért Bábolnára nincs 

ilyen jellegű adatunk, azt a későbbiekben az ingatlan életkor kataszterrel igyekszünk kipótolni 

(KSH elemzésekből). 
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56. ábra - Érzékenységi mutatók 

Az elemzések alapján mindkét település infrastruktúrája mérsékelten érzékeny a hőmérséklet 

változásokra és a széllökésekre, míg a lakóépületek csapadékkal szembeni érzékenysége 

megfelelő.  

Hatás és alkalmazkodóképesség  

Az érzékenységi és kitettségi tényezőkből az országos átlagnak megfelelő hatás vezethető le a 

széllökések és a hőmérsékleti szegmensben, míg a csapadék értékelési dimenzióban jelentős 

kockázatokkal kell számolnunk. Az értékelési dimenzióban a legmeghatározóbb tényező így a 

két település alkalmazkodóképessége, melyet az ingatlanok életkorából becsülhetünk: 

Terület 

Lakás 
Lakott 
üdülő 

Lakás 
és 

lakott 
üdülő 
együtt 

Lakott 
egyéb 

lakóegység 
Összesen 

Száz lakott 
lakásra és lakott 
üdülőre jutó lakó 

lakott 
nem 
lakott 

együtt 
     

Megyei jogú város 28 557 1 912 30 469 128 30 597 25 30 622 232 

Többi város 50 944 4 203 55 147 233 55 380 128 55 508 249 

Városok együtt 79 501 6 115 85 616 361 85 977 153 86 130 243 

Községek, nagyközségek 37 951 3 255 41 206 215 41 421 127 41 548 273 

Többi város 
        

Baj 1 006 60 1 066 – 1 066 2 1 068 276 

Vértesszőlős 1 101 55 1 156 – 1 156 2 1 158 281 

Megye összesen 117 452 9 370 126 822 576 127 398 280 127 678 253 
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57. ábra - A településen épített lakások megoszlása építési év és használati jelleg szerint 

A fenti elemzés alapján jól látható, hogy a lakások 65,2%-a a 80-as évek előtt épült, így jelentős 

részük a klímastratégia 2050-es időhorizontján éri el az 50 év feletti, de akár 100 éves kort is. 

Így energetikai felújításuk és statikai vizsgálatuk célszerű. Mindezek mellett az arányszám az 

országos átlag körül alakul, jelentős sérülékenységet eredményezve, valamint jelentős 

energetikai felújítási potenciált hozva a korábbiakban kiemelt energiafogyasztóként azonosított 

lakossági szektorban.  

Érdekesség még megemlíteni, hogy a lakottsági mutató mindkét település esetében a megyei 

átlag feletti, azaz átlagosan egy lakásban több személy lakik mit na megyei átlag, ez egyrészt 

jobb ingatlankihasználást jelent, viszont másrészt a felújítandó ingatlanok esetében a megyei 

átlagnál nagyobb mennyiségű veszélyeztetett/viharkároknak kitett személyt jelent.  

Ezen felül a település alkalmazkodási képességét több tényező is befolyásolja, ezek a 

következők:  

• jövedelmi helyzet   

• Önkormányzati tudatosság 

• Munkanélküliek aránya 

• Lakossági klímatudatossággal kapcsolatos alkalmazkodóképesség 

A további alkalmazkodóképességi elemzések demográfiai jellegűek, s az eltartottságra, aktív 

jövedelemtermelésre nem képes rétegek arányára fókuszálnak, ugyanis minél magasabb ez az 

arány feltételezetten annál alacsonyabb a klímavédelemre fordítható megtermelt helyi 

jövedelmek aránya (mivel egyéb szociális kiadásokra kell fordítani azt a háztartások, 

önkormányzat és állami bevételek szintjén is)  

Az aggregált alkalmazkodóképesség a NATÉR elemzése szerint hazai átlag felett alakul 

mindkét település alkalmazkodó képessége:  
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58. ábra - Aggregált alkalmazkodó képesség 

Sérülékenység  

A modellek pontossága azonban a számításba vett faktorok tekintetében és időben erősen 

változik, így a sérülékenység tekintetében két modellt állítunk szembe egymással:  

 

 

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

Értékelés  

Kedvező fekvésüknek köszönhetően a két település rövid távon a környezeténél kedvezőbb 

kitettséggel és hatásmutatókkal kell megbirkózzon, azonban hosszú távon, főleg a csapadék- és 

villámárvíz dimenziókban jelentős kihívásokkal kell szembenéznie.  

Várható jövőbeni feladatok:  

• Esővíz elvezető rendszerek fejlesztése 

• Időszaki víztározó kapacitás bővítése  

• Ingatlanok lábazatszigetelése a felázás ellen  

• Közlekedési és közszolgálati infrastruktúra megerősítése a viharkárokkal szemben  

• Hőszigetelés javítása az ingatlanokon (köz- és magán infrastruktúrán egyaránt)  
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3.6. Villámárvíz dimenzió 

A csapadékkal összefüggő éghajlati problémakörök közül a két településen kiemelkedik 

villámárvíz.  

A villámárvíz során egy viszonylag kis területen olyan mennyiségű víz gyűlik össze, amelyet a 

hagyományos elvezető rendszerek már nem tudnak kezelni. A természetes vízelvezetők – 

patakok, folyók – ilyenkor kilépnek medrükből, a mesterséges vízelvezetők – árkok, csatornák 

– megtelnek és ahol a víznek lefolynia kellene, ott éppen, hogy ellenkező irányba kezd ömleni.4 

A hegy- és dombvidéki településeken intenzív csapadék esetén (legalább 30 mm/nap), ha a 

vízgyűjtőn lefolyó vízcseppek összegyülekezésének optimálisak a feltételei – körhöz hasonlító 

alakú, néhány km² méretű, erdővel kevéssé borított, meredek lejtőkkel övezett a vízgyűjtő – 

villámárvíz kialakulásának nagyobb az esélye. A település szűk környezetében átfolyó 

vízfolyások legalacsonyabban fekvő, úgynevezett kilépési ponthoz képest számítható az a 

vízgyűjtő, amin a megjelenő intenzív csapadék a településre nézve veszélyt jelenthet. 

 

60. ábra - Vizsgált vízgyűjtők és kifolyási pontjaik villámárvíz érzékenysége 

Villámárvíz tekintetében mindkét település fokozottan veszélyeztetett, kifejezetten sok 

villámárvíz kifolyási ponttal rendelkezik, így a védekezés kialakítása és karbantartása 

(csapadékelvezetés stb.) itt kiemelt fontosságú. 

A hegy- és dombvidékek árvizeit lefedő veszélyeztetettség meghatározására két lehetőség 
kínálkozik. Az egyik, hogy csak a passzív tényezőket vizsgáljuk, a másik, hogy a passzív tényezők 
hatásait, az árvizet kiváltó csapadéktényező vizsgálatával egészítjük ki. Azonban, míg a passzív 
hatótényezőket igen nagy biztonsággal meg lehet határozni, addig a csapadék lokalizációját 
nehéz pontosan modellezni. A csapadék vizsgálatát tovább nehezíti, hogy a hegy- és 
dombvidéki területek hirtelen árvizeit, 200 vagy akár 500 éves visszatérési idejű 

 

4 https://24.hu/tudomany/2014/02/15/villamarviz-honnan-jon-ez-a-sok-eso/ 
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csapadékmennyiségek és intenzitások okozzák, így a jelenleg rendelkezésre álló adatok nem 
adnak lehetőséget a pontos előrejelzésekre. 

A települések villámárvízi kockázati szintjeinek meghatározásához a Pécsi Tudományegyetem 

által összeállított villámárvízi veszélyeztetettségi térképet használtuk fel. A szakemberek a 

passzív tényezőkre alapozták a veszélyeztetett területek lehatárolását. A három nagy kialakított 

csoportba sorolt környezeti paramétereket további kilenc környezeti faktorra bontották.  

 

 

A veszélyeztetettség visszavezethető az adott vízgyűjtőre, a vízgyűjtő kilépési pontjára, vagy a 

vízfolyás adott szakaszára. A legegységesebb, legjobban értelmezhető eredményt a kilépési 

pontok alkalmazásával érhető el, hisz egyrészt egységes modellezett felszínt hoz létre, 

nincsenek benne hirtelen változások és határzónák. Másrészt a veszélykategóriát az adott 

vízgyűjtőn a kifolyási pontban összegzi, ahol a valódi káresemény valójában realizálódik.  

A veszélykategóriák kialakításakor a szakemberek elsőként összegezték a kilenc passzív 

kategória értékeit. Nem adtak súlytényezőt az egyes faktoroknak, közel azonos nagyságrendű 

hatóerőként értékelték azokat, az értékek növekedésével emelkedett a villámárvíz veszélyének 

lehetősége. Minden vízgyűjtőn kialakult egy érték, amely a környezeti faktorok alapján a 

veszély nagyságával arányos. Az értékek - amelyek igen nagy szórást mutattak - egy egységes 

nagyságrend alapján kerültek hat kategóriába, osztályba sorolva. Az így kapott értékek a 

vízgyűjtő kifolyási pontjaihoz rendelve, a pontokból (1095 db) a távolság négyzetével fordított 

arányban interpolálták az adatokat. A veszélyeztetett területek izovonalas, színezett tematikus 

térképen kerültek ábrázolásra.  

A településlistából azokat a településeket, melyek belterületét nem érinti a veszélyeztetettség, 

illetve az érintettség minimális, kiszűrték. Amennyiben a települést több veszélyeztetettségi 

szint is érintette, azt a nagyobb százalékban érintett kategóriába sorolták. Továbbá a hármas 

kategória kialakítása érdekében a kiemelkedő és magas, valamint a mérsékelt és alacsony 

kategóriákat összevonták.  
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Forrás: http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/412-ar-es-belviz-valamint-villamarviz-
kockazat-ertekelese-hazankban.pdf 

A térképezés alapján mindkét település magas kockázatú besorolást kapott villámárvíz 

szempontból. 

  

3.7 A települések szemléletformálási helyzetértékelése 

A két település esetében a jövőbeni akciók sikerességét és a célok elérését egy humán tényező 

is befolyásolja, ez az érintettek (jelen esetben az önkormányzati dolgozók, a lakosság, 

civilszervezetek, helyi vállalkozások, valamint az állami intézmények szereplői) egyéni 

helyzetérékelése és hajlandósága a klímaváltozás elleni küzdelemben tett lépések megtételére.  

Azaz egyszerűbben: Az akciók kivitelezéséért felelős személyek, vagy azok eredményeihez 

nagyban hozzájáruló lakosság hajlandó-e az idejét/erőforrásait a probléma elleni küzdelemre 

áldozni.  

A helyzet az országban vegyes, ezért egy megyei és a településekre lebontott elemzést is 

igyekszünk bemutatni.  

Megyei és országos helyzetkép  
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61. ábra - A modern élet negatív környezetvédelmi hatásaival részben vagy teljesen egyetértők aránya 

Ahogyan a fenti ábrán is látható, Komárom Esztergom megye az egyéni felelősség tekintetében 

az országos átlag körül alakul, míg a lakosság jellemzően a szakpolitikára, helyi szakértőkre 

tolja a felelősséget.  

 

62. ábra - Összegzett attitűdindex 

Az összegzett, minden vizsgálati dimenziót magába foglaló atittűdindex jóval pozitívabban 

alakul, mely azt jelenti, hogy a helyiek ismerik a klímaváltozás alapfogalmait, elfogadják 

létezését, azonban saját szerepüket alul értékelik a folyamatban.  Megyei átlagokat tekintve ez 

azt jelenti, hogy a beruházások mellett aktívan kell energiát és forrásokat fordítani a lakosság 

és az összes érintett stakeholder szemléletformálására, úgy, hogy az egyes akciókba hatékonyan 

bevonhatók legyenek, s az akciók is jelentősen megnövekedett hatással érvényesülhessenek (a 

tudatosan cselekvő, klímaadaptációt segítő érintettek miatt).  

Települések  
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A két település esetében az RKK kutatás nem szolgál kézzelfogható adatokkal, így a NATÉR 

területileg lebontott interaktív térképeit hívjuk segítségül:  
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63. ábra - A klímaváltozás egyes dimenzióinak társadalmi megítélése, 2015 

A megyei átlaghoz hasonlóan Baj és Vértesszőlős települések lakossága is kifejezetten pozitív 

és az országos átlagnál fejlettebb attitűdöt mutat a klímaváltozás által érintett problémák 

irányába. A múltban am egyében kiemelkedő számosságú és mennyiségű lépést tettek meg a 

klímaváltozás által jelentett kihívások kezelésére. Bár az anyagi szerepvállalás az országos 

(alacsony) átlaggal megegyezik, a helyiek nem kívánják elhagyni lakóhelyüket negatív 

klímakövetkezmények esetén sem, s kiemelt társadalmi problémaként tekintenek a 

klímaváltozásra. Ez kifejezetten jó alapot ad témaspecifikusabb (alapvető klímaismereteket már 

bemutatni nem kényszerülő alap kampányokhoz képest) kampányok lefolytatására.  

A mutató azt jelzi, hogy az egyes megyékben átlagosan az emberek (adott listából) hány 

klímaváltozással kapcsolatos adaptációs és mitigációs lépést tettek meg. 

 

64. ábra - Az összegzett lakossági attitűdindex 

Ahogyan azt az alábbi ábra is bemutatja, az önkormányzatok is elkötelezettek a klímaváltozás 

elleni küzdelem mellett:  
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65. ábra - Az önkormányzati tudatosság 
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3.8 Védendő települési értékek listája5 

A Települési Értéktár Bizottság a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján az alábbi 

Vértesszőlősi értékeket határozta meg: 

• Kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, 

a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, 

képzőművészet, táncművészet és zeneművészet, továbbá a védett ingatlan értékei, 

különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti 

lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek). 

• Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Bemutatóhelye 

• Római Katolikus Kisboldogasszony Plébániatemplom 

• Temetői Kápolna 

• Tájház 

• Kétlyukú híd (Által-ér) 

• Hősi emlékmű 

• Szöllősi Lakodalmas 

• Tollfosztás 

• Grgola 

Turizmus és vendéglátás: (turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, 

különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, valamint a 

vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások): 

• Szőlősi káposztás lángos 

• Szegfűszeges Hrapla (Klinceková) 

• Szőlősi lagzis gulyás 

• Káposztás lepény (oszuska) 

Vértesszőlős Község Önkormányzata Települési Értéktár Bizottsága a már begyűjtött írott és 

képi anyagok alapján - az alábbi kulturális értékeket küldi el javaslatra a Megyei Értéktárba: 

• Vértesszőlősi Római Katolikus Kisboldogasszony Templom 

• Temetői Kápolna 

• Tájház 

• Hősi Emlékmű 

• Kétlyukú híd (Által-ér) 

  

 

5 https://vertesszolos.hu/hu/onkormanyzat/ertektar/telepulesi-ertektar/  

https://vertesszolos.hu/hu/onkormanyzat/ertektar/telepulesi-ertektar/
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A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Bemutatóhelye elsőként került be a 2015. évben a 

Megyei Értéktárba, ezt követte 2018. évben az Által-éri Kétlyukú híd. 

Baj nevezetességei a következők: 

• Szent Ferenc katolikus templom: Assisi Szent Ferencnek szentelt műemlék római 

katolikus temploma régebbi templom helyén épült 1764-1795 között copf stílusban, 

építője Fellner Jakab és Anton Gott volt. Berendezése 1790 körül készült, szintén copf 

stílusban. 

• Az első világháborúban elesett 44 katona tiszteletére 1928-ban állították fel a Hősök 

emlékművét. 

• A második világháború 48 baji áldozatának emlékművét 1994-ben állították. 

• Az 1848-as és az 1956-os forradalom együttes emlékkopjafáját 1993-ban állították. 

• A Közösségi Ház falán 2008-ban helyezték el a kitelepítettek és kiűzöttek kétnyelvű 

emléktábláját. 

• Az óvoda régi épületének falán (Jókai Mór utca) két emléktáblát is elhelyeztek (1958-

ban, illetve 1999-ben). 

• A baji vadászház közelében találhatóak a középkorban itt állt Ágoston-rendi kolostor 

romjai (Pusztatemplom v. Kovácsi templom), melyet az 1993 óta folyó ásatások tártak 

fel. A feltételezések szerint ez volt az elpusztult Haláp falu temploma. 

• Geistagi (látó hegyi) keresztút 2008-ban állított stációi, és a golgota. 

• A Szőlőhegyen található az 1745-ben Fellner Jakab által épített uradalmi szőlőpince 

épülete. 

• A Közösségi Ház udvarán látható egy 1760-ban készült fa szőlőprés. 

• A Honfoglalás 1100. és az újratelepítés 250. évfordulójának emlékművét 1996-ban 

állították. 

• 1991-1999 között, valamint 2008-tól ismét itt halad át a Kinizsi Százas teljesítménytúra. 

A község területén számos feszület található: 

• A Petőfi Sándor utca alsó részén álló útmenti feszületet 1922-ben állították. 

• Temetői nagykeresztek (vörösmészkő-, fa-, illetve 1924-ben állított vas feszületek). 

• A templom előtt, a főtéren álló nagykereszt 

• A Szőlőhegyen több feszület és szobor is található. 
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Klímakockázati besorolások az egyes műemlék kategóriákra vonatkozóan:  

Helyi érték típusa 
Legfőbb klímakockázati 

tényezők 
Kezelésük 

Épített kulturális/történelmi 

értékek 

Viharkárok - csapadék + 

hőmérséklet 

Épületszigetelés, elvezető 

rendszerek fejlesztése 

Turisztikai értékek 
Hőhullámok, aszály, 

biodiverzitás 

Komplex egészségügyi 

intézkedéscsomagok 

Gasztrokultúra Helyi alapanyagok eltűnése 
Aszálytűrő 

gazdálkodásformák 

Táji környezet Aszály, légszennyezés 
fásítás, zöldfelületi 

programok 

Humán értékek, helyi sport 

Hőhullámok, egészségügyre 

veszélyes virulens és 

parazita fajok megjelenése 

Egészségügyi fejlesztések, 

hőhullámriadó terv, 

légszennyezettség 

csökkentése 
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3.9 A településeken korábbiakban végrehajtott mitigációs/adaptációs és szemléletformálási célú beruházások 
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VÉRTESSZŐLŐS 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERI 
HIVATAL ÉS 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE 

Az Önkormányzat az energetikai 
korszerűsítési projekt keretében 

megújuló energia alapú villamos 

energia termelő berendezések 
beépítését valósította meg, ami az 

intézmények villamos energia 

igényeinek jelentős részét 
biztosítja. 

Vértesszőlős 
2007-
2013 

A beruházás 

megvalósításával 
a jelenlegi 526,04 

GJ 

energiafelhasznál
ás közel 40 %-kal 

csökkenthető. 

 
27.295.688 

HUF 
23 201 335.- HUF 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai fejlesztések 

megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva 

Fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása Vértesszőlős 

Község Önkormányzatán 

 Vértesszőlős 
2007-
2013 

  
37 415 566.- 

HUF 
37 415 566.- HUF 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása 

Vértesszőlős 

Vértesszőlős Község 

Önkormányzata 

intézményeinek 
energetikai 

korszerűsítése 

A projekt keretében Hőszigetelő 
vakolat készítése, nyílászárók 

cseréje, régi radiátorszelepek 

helyett termosztatikus szelepek 
beépítése. történik még. A 

projekt része a három épület 

fűtési energiáját előállító, 
megújuló energia alapú, faapríték 

üzemű kazánrendszer és 
kazánház építése is. 

Vértesszőlős 
2007-
2013 

  
68.989.418 

HUF 
58 641 005.- HUF 

KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai fejlesztések 

megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
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3.10 Városi éghajlati szempontú SWOT analízis és problématérkép 

A korábbi alfejezetek eredményei alapján egy SWOT elemzés készült, melyben a legfontosabb 

gazdasági-lakossági dimenziókat igyekeztünk feltűntetni, így a térkép tartalmaz:  

• Gazdasági 

• Társadalmi és emberi egészségre vonatkozó 

 

Erősségek (Strenghts) Gyengeségek (Weaknesses) 

Társadalom 

• az önkormányzatok elkötelezettek a 

klímavédelem mellett 

• alapvető szolgáltatások biztosítva 

vannak a településeken 

• agglomerációs/alvótelepülés jelleg a 

megyei nagyobb városok mellett  

• egészségügyi ellátás közelsége 

(városokban megtalálható 

kórházak/egészségügyi intézmények) 

Gazdaság 

• energetikai korszerűsítési projektek 

folytatása Vértesszőlősőn és azok 

elkezdése Bajon.  

• kedvező a lakosság foglalkoztatási 

szintje 

• elterjedt és kihasznált közlekedési 

eszköz a kerékpár, jó a 

tömegközlekedés  

• fejlett belterületi infrastruktúra 

(csatornázottság, gáz-, ivóvíz- és 

elektromos ellátottság 

Táji környezet 

• Helyi élővilág 

• Épített környezeti elemek, pl: 

o Helyi templomok 

o Kulturális emlékek 

• A települések kiemelt figyelmet 

fordítanak tájképi adottságaik és 

környezetük védelmére (ld. 

környezetvédelmi program) 

Társadalom 

• Romló korfa mindkét településen 

• Az agglomerációs jelleg miatt az 

ingázás meghatározó a két 

településen 

• gazdag kulturális értékek 

 

 

 

 

 

 

Gazdaság 

• Magas alakossági eredetű ÜHG 

kibocsájtás a két településen  

• ÜHG kibocsátás növekedés a 

közlekedési oldalon 

• A lakosság és a szolgáltató szektor 

energiafogyasztása magas, ezeket 

racionalizálni, vagy karbon 

semlegesíteni kell mindkét 

településen 

• jelentős a gazdasági értelemben vett 

függés a környező nagyvárosoktól, 

helyi ipar elhanyagolható 
 

Táji környezet 

• A karsztvíz készletre települt 

vízbázisok közül a Tatabányai XV/c 

és a XIV/a, a Tatai, a Dorog IV/c 

ereszkei, valamint a Dunaalmási, 

Tarjáni, Héregi, Sárisápi, Tardosi, 

Baji és Bajnai vízbázisok 

sérülékenyek. 



73 

 

• kevés adat áll rendelkezésre a 

környezeti elemek állapotáról, 

szükséges lenne további kutatást 

végezni a témában 

• A beépítettség-növekedés által a 

városi hősziget-hatás növekedése 

mindkét településen 

• nem terjedtek el kellőképpen az 

aszálytűrő új öntözési megoldások 

(pl. csepegtetéses öntözés)  

• villámárvíz kifolyási pontok és 

domborzati kockázatok 

Lehetőségek (Opportunities) Veszélyek (Threats) 

Társadalom 

• Digitális, infokommunikációs 

technológiák terjedése és 

alkalmazása  

• Rugalmas foglalkoztatás, távmunka 

lehetőségek elterjedése az iparon 

kívüli munkahelyek esetében 

• fenntarthatósági ismeretek és 

technológiák elterjedése és beépítése 

az oktatás hétköznapjaiba is 

 

 

Gazdaság 

• Infrastruktúra fejlesztés  

• fiatalok képzése a helyi, térségi 

igényeknek megfelelően  

• Helyi tőkeerős iparvállalatok 

bevonása és/ vagy elvonása a 

környező településekről  

• megújuló energiaforrások támogatott 

hasznosítása a lakosság és a 

szolgáltató szektor számára 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társadalom 

• A fiatalok elvándorlásának erősödése 

a nagyvárosokba, külföldre 

• Szociális különbségek erősödése a 

településen és a megyén belül 

• Világjárványok ismétlődő 

megjelenése 

• A fogyasztói társadalomra jellemző 

értékrend tartós fennmaradása, 

magas hulladékképződéssel és 

energiafogyasztással 

• Korfa további romlása 

 

Gazdaság 

• A közeli városok népességfelszívó 

erejének növekedése a folyamatos 

szolgáltatásfejlesztés által és a 

további munkalehetőségek 

bevonzása által- a két kistelepülés 

(Baj és Vértesszőlős potenciális 

elnéptelenedése) 

• Káros globalizációs hatások 

begyűrűzése (pl. külföldről terjedő 

vírusok hamarabb megjelennek) 

• Növekvő mennyiségi és strukturális 

munkaerőhiány, a kieső munkaerő 

pótlását a lokális korfa nehezíti 

• a mesterségesen beépített területek 

terjedése, városok szétterülése 
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Táji környezet 

• fenntartható területgazdálkodás, 

várostervezés megerősödése 

• Időszaki természetes csapadéktározó 

objektumok létesítése 

• parlagterületek felhasználása a 

klímaváltozás hatásainak 

mérséklésére – pl természetes 

tározók létesítésére 

• további zöldfelület fejlesztés 

(urban sprawl), külterületek növekvő 

belterületbe vonása 

• növekvő motorizáció 

 

Táji környezet 

• Számos villámárvíz kifolyási pont 

• Természetes élőhelyek potenciális 

degradációja, a biodiverzitás 

csökkenése 

• 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 

zöldfelületen és az épített 

infrastruktúrában 

• Rossz felszínborítottsági mutatók 

mindkét településen- magas a 

beépítettségi ráta 

• A hőhullámos napok számának 

növekedése miatt az egészségügyi 

kockázat fokozódik a helyi 

állattenyésztést is megtizedelheti- 

(hőguta)  
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3.11 Problémafa - szófelhő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptációs kockázatok ÜHG mitigáció 

Egészségügyi 

kockázatok 

Táj és környezet 

kitettsége 

Gazdasági 

kitettség 

Épületek 

állagromlása 

Hőhullámok extern hatásai 

Villámárvizek 

kockázata 

Szélsőséges 

csapadékeloszlás – városi 

tározó kapacitások telepítése 

szükséges Középhőmérsékl

et emelkedés 

Középtávon 

A települések 

beépítettsége 

magas 

Gazdasági 

eredetű 
Épületek 

fogyasztása 

Nyáron növekvő 

energiaigény Épületek kora, 

modernizáltsága 

Kiemelkedő a 

lakossági 

energiafogyasztás a 

többi szektorhoz 

képest 

Lakossági 

energetikai 

beruházások 

támogatásának 

szűkössége 

Szélsőséges időjárási 

események fokozódnak: 

Széllökések 

Napi hőingás 

Megújuló energia 

projektek 

számossága 

alacsony (de 

fejlődő 

tendenciát mutat) 

Aszálytűrő 

mezőgazdasági 

növények hiánya 

Agglomerációs 

jelleg, nagy átmenő 

forgalom 

Vértesszőlősőn 

Magas szürke 

infrastruktúra 

felszínborítási mutatók 

Magas a szolgáltató szektor energiafogyasztásához 

fűződő kibocsájtás 

10-es út forgalma, 

helyi 

hajóközlekedés 

kibocsájtása 

Belvíz kockázat 
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4.0 Stratégiai kapcsolódási pontok azonosítása 

4.1 Nemzeti szintű kapcsolódási pontok és az azokból levezethető éghajlat-politikai 

kihívások 

„A városi klímastratégiákat megalapozó helyzetfeltáró- és értékelő munkák során, a 

helyzetelemzésen belül külön fejezetet szentelünk a nemzeti szintű kapcsolódási pontok 

bemutatásának. Az alábbi táblázatban, illetve az alatta olvasható elemzésben bemutatjuk, hogy 

az összegyűjtött nemzeti stratégiák helyzetelemzésében bemutatott jellemzőkhöz/kihívásokhoz 

és a célrendszer céljaihoz és intézkedéseihez hogyan igazodnak a tervezett városi mitigációs és 

alkalmazkodási tevékenységek; milyen kihívások azonosíthatók a vizsgált dokumentumok 

alapján és milyen terület specifikus feladatokat azonosítanak az egyes nemzeti stratégiák. Ezen 

célok, feladatok a későbbiekben beépítésre kerülnek jelen dokumentum stratégiai célkitűzései 

közé.”6  

Fontos megjegyezni, hogy az alábbiakban tárgyalt programok, stratégiák változó időtávra 

szólnak, így van köztük 2019-ig és 2030-as véghatáridővel számoló tervezet is. Az értékeléskor 

ezek relevanciáját figyelembe vettük.  

Nemzeti stratégia 

dokumentum neve 

Azonosított települési/regionális feladat (Baj-Vértesszőlős, 

Dunántúli-Középhegység, Kisalföld, Gerecse, Komárom-

Esztergom megye) 

Második Nemzeti 

Éghajlat-változási 

Stratégia (Nés II) 

(2017-2030) 

1. Az éghajlati sérülékenység területi vizsgálatának 

térinformatikai megalapozása: Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás területi és ágazati stratégiai integrációja 

részletes információkat igényel a változásokkal szembeni 

társadalmi, gazdasági és környezeti sérülékenységről. 

2. Alkalmazkodás és felkészülés: Az éghajlati alkalmazkodás 

célja a nemzeti (természeti, humán és gazdasági) erőforrások 

készleteinek és minőségének megóvása, a változó külső 

feltételekhez való rugalmas természeti, társadalmi, gazdasági 

és szakpolitikai válaszok előmozdítása. Cél, hogy a 

felkészülés összehangolt választ adjon a klíma--, energia--, 

élelmezés és vízbiztonság, valamint a kritikus infrastruktúra 

biztonság hosszútávon fennálló problémaköreire. 

Nemzeti Energia-

stratégia 

A NES fő célja az energiafüggőség megszüntetése. Négy fő 

program mentén épül fel: a fogyasztót helyezi a stratégia 

középpontjába, megerősíti az energiaellátás biztonságát, 

végrehajtja az energiaszektor klímabarát átalakítását és 

 

6 Forrás: KBTSZ klímastratégia módszertan 
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(2016-2030) kihasználja az energetikai innovációban rejlő gazdaságfejlesztési 

lehetőségeket.  

Nemzeti Épület-

energetikai Stratégia 

(2015-2030) 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a lakóépületállományon belül a 

családi házak korszerűsítésére és ezen belül is az épület tipológia 

szerint a legnagyobb arányban előforduló 1946 és 1980 között 

épült egylakásos lakóépületekre. 

Ezen felül a NÉeS-hez kapcsolódó célok, célkitűzések:  

1. Átfogó stratégiai cél: 

a. Épületkorszerűsítés, mint a lakossági 

rezsiköltségek csökkentésének egyik eszköze 

b. Az energiaszegénység mérséklése 

c. Üvegházhatású gáz (a továbbiakban: ÜHG) 

kibocsátás-csökkentés 

Energia- és 

klímatudatos 

szemléletformálás 

cselekvési terv 

(2015-2020) 

Az energiatudatosság elterjesztésének célja, hogy a megszerzett 

ismeretek segítségével javuljon a lakossági fogyasztók 

életminősége (komforthiány), és csökkenjenek a lakosságot érintő 

környezet-egészségügyi hatások. Ezért az energiafelhasználásra 

vonatkozó szemléletformálási intézkedések kapcsán fő cél a 

tudatos energiafogyasztásból fakadó, az egyén életére gyakorolt, 

kedvező hatások hatékony és változatos kommunikációs 

eszközökkel történő bemutatása. 

Nemzeti Erdőstratégia  

(2016-2030) 

Az Erdőstratégia fő céljai többek között az erdőborítottság 

megtartása és növelése, az erdők védelmi szerepének erősítése, az 

erdők klímavédelmi szerepének előtérbe helyezése, a 

magánerdőgazdálkodás. A Nemzeti Erdőtelepítési Program 

(NEtP) keretében hosszú távú célként az ország 27%-os 

erdősültségi értékét tűzte ki 2050-ig, amely további 680 ezer 

hektár új erdő telepítését jelenti. Az erdők nagy szerepet játszanak 

a CO2 megkötésben, így hozzájárulnak az ÜHG-kibocsátás 

csökkentéshez, de adaptációs funkciót is betöltenek mikro-, mezo- 

és makroklimatikus hatásaik révén. 

Kvassay Jenő Terv ̶ 

Nemzeti Vízstratégia  

(2015-2030) 

A KJT átfogó, hosszú távú céljai között szerepel, hogy 2030-ig 

minden vízhasználónak egyforma eséllyel elégséges egészséges 

víz álljon rendelkezésére, miközben a vízhasználatok érdekében 

tett és a vizek kártételei elleni intézkedések harmóniában vannak 

a természeti adottságokkal, továbbá ebből is következően 2030-ra 

a hazai hasznosítható vízkészletek mennyiségének és 

minőségének a javítása a jó állapot eléréséig megtörténjen. 
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Magyarország Nemzeti 

Energia-hatékonysági 

Cselekvési Terve 2020-

ig 

(2010-2020)  

A magyar megújuló energiapolitika legfontosabb stratégiai célja, 

hogy a hosszú távú szempontokat is mérlegelve optimalizálja az 

ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság, mint 

elsődleges nemzetgazdasági célok együttes érvényesülését. 

 

1. Környezeti fenntarthatóság, klímavédelem. A megújuló 

energiaforrások alkalmazása hozzájárul a CO2 kibocsátás 

csökkentéséhez. A konkrét alkalmazások megválasztása 

során a környezetvédelmi és természetvédelmi 

szempontok kiemelt prioritást élveznek. 

2. Zöldgazdaság-fejlesztés. A megújuló energiaforrások 

racionális felhasználása – szoros kapcsolatban az 

energiatakarékossági és energiahatékonysági 

programokkal – bázisát képezheti egy új (zöld) gazdasági 

szektor kialakításának. 

Megújuló Energia 

Hasznosítási Cselekvési 

Terve  

(2010-2020)  

A „Megújuló energiaforrás-felhasználás növelése” prioritás 

tengelyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja a 

támogatást, így a KEOP támogatásaira a nyugat-dunántúli, közép-

dunántúli, dél-dunántúli, észak-magyarországi, észak-alföldi és 

dél-alföldi régiók jogosultak. 

Rögzített javaslatok a megújuló mixre, de egy- egy adott régió, 

kistérség vonatkozásában a helyi adottságokhoz igazodóan az 

arányok ettől lényegesen eltérhetnek a komparatív előnyökre 

építve (pl. a Dél-Alföldön a geotermikus energia részaránya 

várhatóan magasabb lesz, míg Nyugat-Dunántúlon a szilárd 

biomassza lesz meghatározó). A koncepció alapján, a Kisalföld 

környékén prioritás:  

• Napenergia hasznosítás 

• Vízenergia hasznosítása 

Nemzeti Fenntartható 

Fejlődési Keretstratégia  

(2012-2024) 

Természeti erőforrások  

A környezeti eltartóképességet mint a gazdálkodás 

korlátját kell érvényesíteni. Biodiverzitás, megújuló 

természeti erőforrások Az Európában egyedülálló 

fajgazdagság fenntartása, a táj és a természeti értékek 

megőrzése, az ökoszisztéma-szolgáltatások kimerítésének 

megakadályozása szükséges. Fontos cél a talaj 

termőképességének fenntartása, a természetes területek 

beépítési sebességének csökkentése, a fenntartható 

hozamon* alapuló gazdálkodás a megújuló 

erőforrásokkal.  
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IV. Nemzeti Környezet-

védelmi Program  

(2014-2019) 

A klímaváltozás negatív hatásai az ország egészét érintik, és 

fokozott szerepet kell kapnia az élő rendszerek víztározási 

kapacitása növelésének, elsősorban a természetszerű erdősítésnek, 

vizes élőhelyek létrehozásának és a megfelelő talajművelésnek. 

• Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható 

használata: 

Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, 

természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az 

életközösségek működőképességének megőrzése, a 

biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. 

Nemzeti közlekedés 

infrastruktúrafejlesztési 

stratégia  

(2014-2050) 

Ökológiai és társadalmi szempontból egyaránt alapvető 

fontosságú cél a – társadalmilag – hasznosabb közlekedési módok 

használatának erősítése. Természetesen körültekintő elemzéssel 

kell meghatározni, hogy az adott esetben mely mód vagy mód 

csoport kombinációja eredményezi a legnagyobb társadalmi 

hasznosságot. 

Konkrét célok:  

• Erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése 

• Társadalmi szinten előnyösebb személy- és áruszállítási 

szerkezet erősítése 

Nemzeti Vidékstratégia  

(2012-2020) 

• Stratégiai célok: 

o Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak 

megőrzése: a talaj termékenységének, a vízbázisok 

tisztaságának megőrzése, a tájak, az élővilág 

sokféleségének fenntartása, az erdők és egyéb 

fontos ökoszisztémák, az ökológiai egyensúly 

védelme, 

o A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a 

vidéki foglalkoztatás növelése: a vidéki térségek, 

települések gazdasági létalapjának megerősítése, 

újjászervezése, a vidéki gazdaság több lábra 

állítása, mindezzel a megélhetés biztosítása, a 

munkahelyek megőrzése és a foglalkoztatás 

növelése. 

o Vidékről történő elvándorlás megállítása, a fiatalok 

számára a helyben maradásra, a hazatérésre 

ösztönző feltételek kialakítása, képzett, világlátott 

fiatalok vidékre költözésének segítése, a 

gazdálkodás és a vidéki élet vállalásával 
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összekötött gyerekvállalás segítésével a 

demográfiai egyensúly helyreállítása. 

Nemzeti Környezet-

technológiai Innovációs 

Stratégia  

(2011- 2020) 

Az átfogó cél egy olyan környezettechnológiai innovációk 

bevezetésének támogatása, amelyek elősegítik az ökológiai 

lábnyom és az ökoszisztémák terhelésének csökkentését, a 

természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmódot, valamint 

támogatják a fenntartható gazdaság fejlesztését 

Nemzeti Természet-

védelmi Alapterv  

(2014- 2019) 

Az NTA-4 a NKP-4 önálló része, meghatározza az állam 

természetvédelmi feladatai kapcsán követendő kiemelt célokat, 

kijelöli a cselekvési irányokat, nemcsak a természetvédelmi 

igazgatási szervek, hanem minden állami szerv számára. A 

Klímastratégiához kapcsolódó stratégiai céljai a biológiai 

sokféleség megőrzése, Natura2000 hálózat működtetése, 

barlangok és a földtani természeti értékek természetvédelmi 

helyzetének javítása, hazánk táji örökségének és táji 

sokféleségének ágazati együttműködésen alapuló komplex 

védelméhez szükséges feltételek kialakítása, jogi környezetének 

felülvizsgálata, természetvédelem tervezési, jogi, intézményi, 

finanszírozási rendszerének javítása, nagyobb környezeti 

tudatosság elérése, Természetvédelmi Információs Rendszer és 

zöld infrastruktúra adatbázis működtetése és továbbfejlesztése. 

Nemzeti Biodiverzitás 

Stratégia 

(2015- 2020) 

Az NBS célja a biológiai sokféleség csökkenésének és az 

ökoszisztéma-szolgáltatások további hanyatlásának megállítása 

Magyarországon 2020-ig, valamint állapotuk javítása. 

Nemzeti Tájstratégia 

(2017-2025)  

Stratégiai célok 

A stratégia az átfogó célkitűzés elérése érdekében három kiemelt 

célt fogalmaz meg. 

I. Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása 

II. Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás 

III. A tájidentitás növelése 

 

  



81 

 

4.2 Kapcsolódás a megyei klímastratégiához 

A megyei klímastratégiában az egyes fejezetek tartalmi elemeit vizsgálva, illetve a célkitűzések 

elemzése alapján állt össze az alábbi dokumentum kapcsolódási mátrix:  

ÁC-1. célkitűzés: A megye sérülékenységének csökkentése 2030-ig, klímakitettségének 

mérséklése adaptációs intézkedések által.  

Az átfogó cél esetében az összes klímaadaptációs szempontból korábbiakban azonosított 

3-as kategóriájú kockázati kitettséget 50%-al kell (villámárvíz/ivóvízbázisok stb.) 

csökkenteni 2030-ig, míg a 2-es kategóriájú kitettségeket 25%-al. A cél, hogy a hármas 

kategóriájú klímakockázait tényezők 2-esre, míg a jelenleg 2-es tényezők 1-esre 

mérséklődjenek a megyében.  

A karsztvíz készletre települt vízbázisok közül a Baji vízbázisok is sérülékenyek. 

Aá-2. célkitűzés: 2025-ig a városok és nagyközségek területfejlesztési terveinek minimum 

50%-ában szerepeljen a klímatudatosság kritériumrendszere, ezen felül környezettudatos 

forgalomszervezés 

A főbb közlekedési szennyezéssel érintett, azonosított útszakaszok a következők: 

1-es főút: Komárom - Almásfüzitő - Tata – Vértesszőlős - Tatabánya melletti és átvezető 

szakaszokon 

Aá-4. célkitűzés: NATURA-2000 területek és természeti értékek védelmére vonatkozó terv 

kidolgozása, kistérségi- városi szinten- 2030-ig 

Természeti értékek, elemek, amelyek az egyes kiemelt kockázati kategóriákba tartoznak, 

és az adott kockázati tényezőnek megfelelő adaptációs intézkedéseket helyi szinten, a 

lokális szereplőket bevonva kell végrehajtani. 

• Samu, az ősember és élettere - Vértesszőlős 

• Vértesszőlősi Régészeti kiállító hely 

Aá-5. célkitűzés: Lokális, városi- kistérségi zöldfelület és erdővagyon vagyon védelmére szóló 

intézkedések a városi/kistérségi területfejlesztési dokumentumok minimum 50 %-ában 

szerepeljenek. (aszállyal, erdőtűzzel és egyéb klímakockázati károkkal szemben). 

Aá-6. célkitűzés: 2020-ig a villámárvizek elöntéseitől védett területeket arányának 25 %-kal 

történő növelése  
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4.3 Kapcsolódás a térségi és helyi tervdokumentumokhoz 

Az alábbi felsorolásban a település és a megye vonatkozó tervdokumentumait gyűjtöttük össze 

az egyes klímaszempontú célokat/akciókat, melyeket ezek a tervek tartalmaznak.  

A település számos releváns programdokumentummal rendelkezik, így igyekeztünk ezek a 

klímastratégia kapcsolódásainak szempontjából, illetve a célrendszeri illeszkedés 

szempontjából bemutatni az alábbi táblázatban. Az egyes dokumentumok az évek során 

továbbfejlesztésre kerültek, ezek korábbi változatait is közöltük, amennyiben releváns 

adattartalmat hordoznak. 

VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 

A fő cél egy olyan komplex hulladék gyűjtési, kezelési, hasznosítási, ártalmatlanítási, rendszer 

kiépítése, mely az EU direktíváknak megfelelően biztosítja a rendszerhez csatlakozott 

településeken képződő szilárd hulladék korszerű, környezetbarát kezelését, hasznosítását, 

ártalmatlanítását az alábbiak szerint;  

➢ Szelektív gyűjtés teljessé tétele, gyűjtőszigetek, hulladékudvarok telepítése; 

➢ EU szabványnak megfelelő edényzet beszerzése;  

➢ Korszerű gyűjtést és szállítást biztosító célgépek használata;  

➢ Hulladékahsznosító berendezések, feldolgozók telepítése;  

➢ Illegális lerakók felszámolása;  

➢ Régi lerakók rekultivációja;  

➢ Szennyvíziszap kezelésének megoldása;  

➢ Monitoring hálózat kiépítése, üzemeltetése;  

Ezen felül:  

• Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 

o új adatok beillesztése, elemzése, program szükséges módosítása, aktualizálása 

• Környezettudatosság elterjesztése 

o Tudatformáló, oktatási, tájékoztató program kidolgozása 

o Program futtatása, előadások, workshopok, táborok, erdei iskolák szervezése, 

tájékoztató anyagok elkészítése, 

• Szervesanyag tartalom csökkentése 

o Lebomló anyaghányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési 

módszerének kidolgozása 

• Csomagoló anyag- tartalom csökkentése 

o Csomagolóanyag-hányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési 

módszerének kidolgozása 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program - Baj Község Önkormányzata 

„Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó 

kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és -végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, 

ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a 

hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.” 

Helyi Esélyegyenlőségi Program - Vértesszőlős Község Önkormányzata 

Vértesszőlős Község Önkormányzatának legfontosabb célja egy fenntartható, fejlődő, 

dinamikus, pezsgő kultúrájú és jövőképpel rendelkező település üzemeltetése. Ezt az óvoda-

bölcsőde, az iskola, az élénk közösségi élet, a civil szervezetek és a sikeres rendezvények 

folyamatosan bizonyítják. Településünk befogadó, vendégszerető, számos hazai és külföldi 

vendégünk évek óta nyilatkozik a szőlősön vendégként átélt élményeiről. 

Vértesszőlős Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 

érvényesíteni kívánja:  

• az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

• a diszkriminációmentességet, 

• szegregációmentességet, 

• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 

szükséges intézkedéseket. 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. 

Program 

A célok megvalósításában érintett megyei területek, kistérségek, települések 

1. Erdősítésre elsődlegesen javasolt térségek: 

- Tatabánya, Tata, Szomód, Baj, Vértesszőlős, Tarján 

 

2. A regionálisan rendszerekben szervezett rekultivációs programból kimaradt lerakók 

rekultivációja: 

- Vértesszőlős 

 

3. Csökkentendő a közlekedési eredetű légszennyezés terhelés, az alábbi útszakaszokon: 

- - 1-es főút: Komárom - Almásfüzitő - Tata – Vértesszőlős - Tatabánya melletti 

és átvezető szakaszokon. 
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4. Zajvédelmi létesítményekkel, vagy forgalomtechnikai eszközökkel csökkentendő 

közlekedési zajterhelések, az alábbi településeken: 

- - Tatabánya, Vértesszőlős, Tata 

Hulladékgazdálkodás tekintetében a megye települései a régióban megalakult három nagy 

hulladékgazdálkodási rendszer valamelyikéhez csatlakoztak: Duna – Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás (44 település); Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társuláshoz (29 település); Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társuláshoz (3 település). A tatabányai és oroszlányi regionális lerakók szabad 

kapacitásai korlátozottak, de a fejlesztési terület biztosítható. A bezárt 29 db települési 

hulladéklerakó rekultivációja folyamatban van, de néhány korábbi lerakó, a tulajdonviszonyok 

rendezetlensége miatt kimaradt ebből a folyamatból (pl. Vértesszőlős). 

A megye legjelentősebb védett természeti területei közé tartozik a Gerecsei Tájvédelmi Körzet, 

Vértesi Tájvédelmi Körzet, Vértesszőlősi Előembertelep. 

A Duna-menti települések többsége a római limes magyarországi szakaszaként - Világörökség-

várományos területen fekszik. Emellett még kiemelendő régészeti terület a Vértesszőlősi 

előember‐telep, ami természeti értékvédelem alatt is áll. 

A megyében 1827 nyilvántartott lelőhely található, melyből hat fokozottan védett, illetve 224 

kiemelten védett. A régészeti területek közül is kiemelendő a világörökség‐várományos 

területként nyilvántartott limes, valamint a Vértesszőlősi előember‐telep, ami természeti 

értékvédelem alatt is áll. 

  



85 

 

5.0 Jövőkép és célrendszer: a nemzeti klímapolitikából levezethető 

települési klímavédelmi célok azonosítása 

Baj-Vértesszőlős jövőképével és célrendszerével kapcsolatban mindenféleképpen először a 

klímastratégia időtávját szükséges kijelölni. A Nemzeti Éghajlatváltozási Startégiához 

hasonlóan az időtáv a stratégia elfogadásának évétől 2030-ig terjedő időszakban kerül 

meghatározásra, azonban a dokumentum 2050-ig szóló kitekintéssel bír, azaz nemcsak 

középtávon, hanem hosszútávon is fogalmaz meg célokat és intézkedési lehetőségeket. Ezeket 

a célokat természetesen felül lehet, és felül is kell vizsgálni. 

Mielőtt a célrendszerek kijelölésre kerülnek, érdemes áttekinteni, hogy az önkormányzatok 

milyen jogi felhatalmazással, milyen illetékességgel és hatáskörrel rendelkeznek a mitigáció és 

az adaptáció egyes speciális kérdéseiben. Alapvetően el lehet mondani, hogy az 

önkormányzatok jogkörei ebben a kérdésben behatároltak, ugyanis az önkormányzati 

törvényben (Mötv.) megfogalmazott területeken, és mértékben van ráhatásuk a település/térség 

klímavédelemmel összefüggő rendelkezések befolyásolására. „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 településüzemeltetés, településtervezés, 

települési 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.” (KBTSZ 

módszertan, 34. oldal) 

Felsorolás-szerűen összefoglalva az önkormányzati törvény alapján a következő területeken 

lehet ráhatása a klímavédelemmel kapcsolatban az önkormányzatoknak: 

településfejlesztés, településrendezés; 

• településüzemeltetés  

• egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

• környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 

• lakás- és helyiséggazdálkodás; 

• helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

• honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

• helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

• a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

• helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

• hulladékgazdálkodás; 

• távhőszolgáltatás; 
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• víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

Az OECD pedig a következő lehetőségeket sorolja fel az önkormányzati szerepkör tekintetében 

a klímapolitikai kérdések alakításával összefüggésben: 

• 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. 

(KBTSZ módszertan, 34. oldal) 

Rövidtávú jövőkép 

Ahogy korábban már említésre került, a térség jövőképét több időtartalomra vetítve kell/lehet 

vizsgálni. A rövidtávú jövőkép alatt az 1-3 éves időszakban, az azonnal megvalósítható célok 

kitűzésére kell koncentrálni. Ezeket a célokat jellemzően az EU-s programozási időszak első 

feléből vezethetjük le, azaz azok a programok lesznek hatással erre az időszakra, amelyek 2021-

2024 között valósulnak meg. Ezen az idősíkon elsősorban az ÜHG csökkentési, adaptációs és 

szemléletformálási fejlesztésekkel lehet/érdemes tervezni. 

Középtávú jövőkép  

Középtávon 2030-ig érdemes elérő tekinteni. Célként a helyi klímavédelmi alkalmazkodási 

intézkedések támogató információs rendszer kiépülését, beleértve a környezeti információ 

szolgáltatási, előrejelzési, térinformatikai alapú területgazdálkodási, üzemeltetési rendszereket 

működését kell megjelölni, amely rendszerek a klímavédelmi intézkedések beazonosításában 

és a célok eléréséhez való hozzájárulásban nyújt segítséget. 

Hosszútávú jövőkép  

A hosszú távú jövőképet meghatározza EU-s dimenzióban a Green New Deal, ami a 2050-re 

szóló stratégiai keretrendszer. Ehhez kapcsolódik a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2 

Dekarbonizációs útiterve, amelynek célkitűzése, hogy 2050-re Európa és így hazánk is 

közelítsen a teljes karbonsemlegességhez. A nulla ÜHG kibocsátású gazdaságra való áttérés 

érdekében az Európai Bizottság 1000 milliárd EUR értékű beruházáscsomagot tervez. Ennek 

keretében a gazdasági, a közlekedési és az energiaszektor újragondolását valósítanák meg 

annak érdekében, hogy Európa vezető szerepet töltsön be a klímaváltozás elleni fellépésben. 
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Település dekarbonizációs és mitigációs célkitűzések  

 

Települési 

dekarbonizációs célok 

és részcéljaik 

Bázisidőszak 

(átfogó céloknál 

összesített) t CO2 

2030 t 

CO2 

2050 t 

CO2 

Kibocsátás 

csökkentés %-

a, 2030 

Kibocsátás 

csökkentés %-

a, 2050 

ME A település 

energiafelhasználásból 

adódó ÜHG 

kibocsátásának 

csökkentése 

12 675 9 506 4 753 25% 50% 

M-1 Lakossági 

energia eredetű  

(villany+ gáz) ÜHG 

kibocsátás 

csökkentése 

12 041 9 031 4 516 25% 50% 

M-2 Nagyipari 

szereplők energia 

eredetű ÜHG 

kibocsátás 

csökkentése 

590 443 221 25% 50% 

MK- Helyi 

közlekedési eredetű 

ÜHG kibocsátás 

csökkentése 

10 353 7 765 3 882 25% 50% 

M-3 

Személygépjárművek 

járműkm mutatójának 

csökkentése  

59 494 44 621 22 310 25% 50% 

M-4 Alternatív hajtású 

járművek arányának 

növelése 

n.a.   25% 50% 

MH- Hulladék 

eredetű ÜHG 

kibocsátás 

csökkentése 

899 674 337 25% 50% 
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M-5 Lerakott 

települési hulladék 

csökkentése 

518 389 194 25% 50% 

M-6 Települési 

folyékony hulladék 

csökkentése 

381 286 143 25% 50% 

A bázisérték a jelenlegi, ÜHG kibocsájtásával összefüggő adatokat mutatja. Ennek a célja, hogy 

lássuk a kiindulási alapot, és hogy milyen potenciál van a térségi kibocsájtás csökkentésben. 

A fenti adatokból látszik, hogy a 2030-as, és a 2050-es célok eléréséhez elsősorban a lakossági 

energiahasználatból adódó ÜHG kibocsájtásának csökkentésével tud a térség hozzájárulni 

leginkább a karbonsemlegességhez, továbbá a helyi közlekedési eredetű ÜHG kibocsátás 

csökkentése a cél. Ez a két „szektor” a legnagyobb ÜHG kibocsájtó a két településen.  

A lakossági energiahasználatból adódó ÜHG kibocsátásának csökkentése elsősorban a 

megújuló energiaforrások szélesebb, illetve nagyobb arányú bevonásával (elsősorban 

napenergia) történhet meg 2030-ig, továbbá az épületenergetikai korszerűsítésektől várható az 

évtized végére az ÜHG kibocsátás csökkenése. 

A helyi közlekedés a másik meghatározó szektor a két településen ÜHG kibocsátás 

tekintetében. A helyi közlekedés esetében a közösségi közlekedés korszerűsítése, illetve a 

mikromobilitás széleskörű elterjedése tud segíteni a 2030-as mutatószámok elérésében.  

A fenti két szektoron kívül azonban a többi szektor korszerűsítésére, a kibocsátások 

csökkentésére kell törekedni, például hatékonyabb hulladékfeldolgozó rendszerek 

bevezetésével, vagy a szerves jellegű és élelmiszerhulladék minimalizálásával. 

Adaptációs célok  

Az adaptációs céloknak két fajtáját különböztetjük meg a klímastratégiában, az átfogó célokat, 

és a specifikus célokat.  

Az átfogó céloknál olyan célokat kell kijelölni, amelyek tükrözik a települések elhivatottságát 

a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás iránt. 

Specifikus célokokat a helyzetértékelésben bemutatott, illetve a problémafa alapján összegzett 

felmerülő problématerületekre vonatkozóan kell kitűzni. 

Átfogó adaptációs célok  

Aá-1: A térségre jellemző szélsőséges időjárási eseményekkel szembeni adaptív kapacitás 

növelés (hőhullámok, viharkárok) 

Aá-2: A térségre jellemző villámárvizek okozta károkra való felkészül a települések 

infrastrukturális fejlesztései, beruházásai során. 
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Á-3: A térségre jellemző helyi zöldterületek, elsősorban az erdővagyonvédelmére szóló 

intézkedések megfogalmazása. 

Aá-4: A lakosság tájékoztatásának növelése a térségre jellemző hőségriadók, illetve egyéb, az 

egészséget veszélyeztető szélsőséges időjárási jelenségek kapcsán. 

Aá-5: Ivóvízkapacitás növelése, víztározási kapacitások növelése, a meglévő ivóvízkészlet 

megtartása. 

A fenti célkitűzések nem valósulhatnak meg a helyi érintett szervek, intézmények, bevonása 

nélkül. Elsősorban az 1-es és 4-es cél megfogalmazásával kerül bevonásra mind a lakosság, 

mind a település döntéshozói. 

A 2-es, 3-as célja a jövőbeni beruházásoknál, fejlesztéseknél a klímaalapú szempontrendszerek 

beépítése a megvalósítás fázisában, ezzel is védve, és segítve a már meglévő zöldterületeket, 

illetve csökkentve a villámárvizek okozta károkat. 

Az 5-ös célkitűzés az általános vízvédelmi feladatokat, és a helyi vízkincs megóvását tűzte ki 

célul. 

Specifikus adaptációs célok  

As-1: A baji vízbázis sérülékenységének csökkentése, a meglévő ivóvízkészlet megőrzése, a 

települések környező természetes élőhelyeinek részletes megvizsgálása klímaérzékenység, 

sérülékenység szempontjából, a negatív hatások elleni védekezéshez szükséges akciók 

azonosításával és foganatosításával. 

As-2: A helyi erdővagyon védelmére vonatkozó intézkedések foganatosítása, további erdősítési 

programok tervezése, megvalósítása, a helyben fellelhető természeti vagyon megőrzése. 

As-3: Települési csapadékvíz elvezető rendszerek átalakítása, felújítása, a meglévő rendszerek 

felmérése, korszerűsítése, a vízmegtartás növelése. 

A két településre, illetve a térségre jellemzőek a viharkárok, illetve a viharokkal megjelenő 

villámárvizek. A villámárvizek nem új keletű jelenségek, de a szélsőségesebbre forduló időjárás 

és az emberek által kedvezőtlenül átalakított táj miatt a gyakoriságuk és intenzitásuk növekszik, 

ezért a jövőben elsődleges célként kell tekinteni ezen jelenségek intenzitásának csökkentésére, 

amelyhez a két település a megfelelően megtervezett természeti/településfejlesztési 

átalakításokkal jelentős hozzájárulhat. 

Szemléletformálási célok  

Az adaptációs célokhoz hasonlóan a szemléletformálási céloknál is megkülönböztetünk átfogó 

célokat, és specifikus célokat. Átfogó célok alatt a mitigáció (megelőzés) és az alkalmazkodás 

célkitűzéseit támogató, folyamatos munkát értjük, ezért elsősorban ezen mitigációs és 

adaptációs célok elérését segíti elő, cselekvésekre ösztönöz, másrészt az értékrend, attitűd 

megváltoztatására irányul. 
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A KBTSZ módszertana alapján a szemléletformálás terén az alábbi öt fő tématerületet javasolt 

érinteni a cselekvési tervben foglaltak alapján:  

• Energiahatékonyság és energiatakarékosság  

• Megújuló energia-felhasználás  

• Közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-csökkentés  

• Erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-intenzitású gazdasági és társadalmi 

berendezkedés  

• Megváltozott klímaviszonyokhoz való alkalmazkodás  

Szemléletformálás átfogó célok  

Szá-1: A lakosság, és a helyi vállalkozások körében az energiatudatosság, energiahatékonyság 

és energiatakarékosság fogalmainak megismertetése. 

Szá-2: Elektromos és alternatív hajtásláncú közlekedés ismereteinek terjesztése a lakosság 

körében 

Szá-3: Az alacsony energiaszükségletű háztartások és –ipar gondolatának beépítése a 

településfejlesztési stratégiákba 

Szá-4: A klímatudatosság, a megváltozott klímaviszonyokhoz való alkalmazkodás ismereteinek 

terjesztése a lakosság körében 

A megjelölt átfogó célok a mitigációs és adaptációs célokhoz igazodik, azokat kiegészíti, 

erősíti. Az Szá-1, Szá-3 a lakossági és ipari alacsonyabb ÜHG kibocsájtást támogatja 

tudatosabb energiafelhasználási jó gyakorlatok ismertetésével, illetve modern kivitelezési 

technikák támogatásával. 

Az Szá-2 a közlekedési alternatívák bemutatásával az autók használatának visszaszorítását éri 

el, ezáltal a közlekedésből származó ÜHG kibocsátás csökkentését támogatja. 

Az Szá-4 pedig olyan ismeretek tudatosságát támogatja, amely a hirtelen fellépő időjárási 

helyzetek könnyebb lakossági kezelésének enyhítésére irányul, azaz felkészíti a lakosságot az 

egyes várható időjárás jelenségek elleni védekezésére (hőhullámok, csapadékkárok). 

Szemléletformálás specifikus céljai  

A specifikus célok az átfogó célokból kiindulva, konkrét üzeneteket hordoz. 

Szs-1: 2030-ig nő a lakosság körében a háztartásokban fellelhető energiahatékony módszerek. 

Szs-2: Növekszik a helyi vállalkozások által alkalmazható, energiafogyasztás csökkentését 

szolgáló megoldások ismertsége a településeken. 

Szs-3: 2030-ig nő a lakosság körében az alternatív közlekedési eszközök használata. 
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Szs-4: Csökken a hagyományos meghajtással rendelkező személyautók száma a településeken. 

Szs-5: A tömegközlekedési igények hatékonyabb felmérése, illetve egyéb, specifikus 

közlekedési szolgáltatások bevezetésének támogatása (pl.: elektromos autómegosztás) a térség 

nagyvárosával/településeivel összefogva, és ezek klímatudatos előnyeinek elterjesztése a 

településeken. 

Szs-6: A települések lakossága és vállalkozásai körében az alacsony energiafogyasztású 

háztartási megoldások elterjesztése. 

Szs-7: A klímatudatos, korszerű építőipari lehetőségek elterjesztése a települések lakossága 

körében. 

Szs-8: Az ingatlanokon, közterületeken alkalmazható egyszerű és hatékony vízmegtartási 

megoldások (pl. csapadékvíz-gyűjtés, esőkertek) általánosan ismertté válnak és alkalmazzák 

ezeket. 

6.0 Beavatkozási területek azonosítása és intézkedési javaslatok 

Az intézkedési javaslatok során a célrendszerekhez kapcsolt beavatkozási területek kerülnek 

hozzárendelésre. Az előző fejezethez hasonlóan itt is a következő bontásban kerülnek 

kijelölésre az intézkedések: 

• Mitigációs intézkedési javaslatok 

• Adaptációs intézkedési javaslatok 

• Szemléletformálási intézkedési javaslatok 

A felsorolás alapján az egyes intézkedések a velük azonos megjelölésű célrendszerekre ad 

intézkedési javaslatot, azonban az egyes intézkedések több területet, több célt is lefedhet. 
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Mitigációs intézkedési javaslatok  

A lakosság háztartási energiacsökkentésére 

irányuló intézkedések támogatása 

M-1 

Az intézkedés a lakossági épületek energetikai korszerűsítésének támogatását, az 

energiahatékony háztartási gépek beszerzését, az elavult háztartási gépek cseréjét, illetve a 

háztartási megújuló energiaforrások (pl.: napelemek) támogatását foglalja magában. 

Azoknak a több, mint 100 éves épületeknek a korszerűsítése, amelyek a település 

hagyományőrző arculatát őrzik meg.  

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

M-1 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-2 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-1, Szá-3, Szá-4 

Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Fenntartó intézmények 

Célcsoport  Lakosság  

Finanszírozási igény  2 Mrd Ft 

Lehetséges forrás  ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós 

és hazai pályázati források  

 

Ipari, szolgáltatási szektorban működő 

vállalkozások energia eredetű ÜHG 

kibocsátásának csökkentése 

M-2 

Az intézkedés az ipari, és szolgáltatói szektorok épületeinek energetikai korszerűsítésének 

támogatását, megújuló energiaforrások támogatását foglalja magában. 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

M-2 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-2 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-1, Szá-3 
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Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Önkormányzat, vállalatok 

Célcsoport  Helyi vállalkozások, nagyipar, fenntartó  

Finanszírozási igény  500 M Ft 

Lehetséges forrás  ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós 

és hazai pályázati források  

 

A lakosság és a helyi vállalkozások által 

létesített személygépjárműpark 

korszerűsítése, az alternatív hajtású 

járművek arányának növelés, alternatív 

közlekedési eszközök használata. 

M-3 

Az intézkedés magába foglalja a helyi járművek alternatív hajtású járműre való cserélésének 

ösztönzésére, illetve korszerű motorizációs technológiával rendelkező gépjárművek 

támogatását. A kerékpáros közlekedés és a mikromobilitási lehetőségek fejlesztése, 

forgalomcsillapított zónák kiterjesztése. 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

M-3, M-4 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-4 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-1-4 

Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Önkormányzat, vállalatok, lakosság 

Célcsoport  Lakosság, helyi vállalkozások, 

intézmények 

Finanszírozási igény  500 M Ft 

Lehetséges forrás  MIOP, egyéb nemzetközi, uniós és hazai 

pályázati források  
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Hulladéktárolók korszerűsítése, a szelektív 

hulladék gyűjtésének, és felhasználásának 

fejlesztése. 

M-4 

A településeken a szelektív hulladék begyűjtésénék fejlesztése szelektív 

hulladékgyűjtőpontok kialakításával. A nem komposztálható zöldhulladék elszállításának 

megoldása. A veszélyes anyagot tartalmazó hulladékok hatékonyabb leadási lehetőségének 

biztosítása. Az illegális szemétlerakások csökkentése mind lakossági, mind ipari szinten. 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

M-5, M-6 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-3, Aá-5 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-4 

Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Önkormányzat, Nemzeti 

hulladékgazdálkodás 

Célcsoport  Lakosság, helyi vállalkozások, 

intézmények 

Finanszírozási igény  20 millió Ft 

Lehetséges forrás  ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós 

és hazai pályázati források  
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Adaptációs intézkedési javaslatok  

A szélsőséges időjárási helyzetek kezelésére 

(hőhullámok, viharkárok, 

csapadékesemények) komplex tervek 

kidolgozása 

Aá-1 

A térségben jellemző a szélsőséges időjárás, így szükséges ezeket a klímaeseményeket a 

településeken kezelni. Az intézkedés célja, hogy jelenjenek meg ezek a klímaesemények, és 

az ezekre adott válaszok, illetve a megelőzésre vonatkozó akciótervek a települések 

meghatározó dokumentumaiban, és a jelenségekre külön-külön, specifikusan is 

reflektáljanak. 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-1 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-1, Szá-3, Szá-4 

Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Önkormányzat 

Célcsoport  Lakosság, helyi vállalkozások, 

intézmények 

Finanszírozási igény  5 M Ft 

Lehetséges forrás  ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós 

és hazai pályázati források  

 

A települések felkészítése a villámárvizek 

okozta károk megelőzésére, enyhítésére. 

Aá-2 

A településeken rendelkezésre álló csapadékvíz elvezető és megtartó kapacitások 

korszerűsítése és kiépítése a fenntartható vízgazdálkodás jegyében (ideiglenes záportározók, 

bioárkok, esőkertek, zöldtetők, vízáteresztő burkolatok létesítése). A környezet által nyújtott 

vízmegtartási lehetőségek megtervezése, kialakítása. 

A helyi vonatkozó rendeletekben a viharkárokra adandó válaszok beépítése, a jövőbeni 

infrastrukturális fejlesztéseknél ezen szempontok érvényesítése. 
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Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-2 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-1, Szá-3, Szá-4 

Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Önkormányzat 

Célcsoport  Lakosság, helyi vállalkozások, 

intézmények 

Finanszírozási igény  500 millió Ft 

Lehetséges forrás  ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós 

és hazai pályázati források  

 

A települések környezeti adottságainak 

megóvása. 

Aá-3 

A helyi zöldterületekre, elsősorban az erdővagyon védelmére vonatkozóan a települési 

rendeletek felülvizsgálata a következő szempontok érvényesítése mellett: 

• A Vértes Erdő Zrt-vel való együttműködés intenzitásának növelése.  

• Az illegális fakivágás elleni hatékonyabb fellépés.  

• További erdősítési lehetőségek felmérése 

• A helyi erdők ökológiai állapotának és sérülékenységének részletes felmérése, 

cselekvési terv kidolgozása 

• Progresszív erdőkezelési eljárások (szálaló gazdálkodás) előtérbe helyezése,  

• Az erdők pihenő-rekreációs és éghajlatvédelmi szerepének megerősítése  

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-3 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-4 

Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Önkormányzat, erdőgazdaság 
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Célcsoport  Lakosság, helyi vállalkozások, fenntartó 

Finanszírozási igény  200 M Ft 

Lehetséges forrás  ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós 

és hazai pályázati források  

 

A települések lakosságának tájékoztatása a 

klímaváltozással kapcsolatban, kiemelten a 

hőhullámok és viharkárok szempontjából. 

Aá-4 

A települések önkormányzatainak több olyan program – programsorozat meghirdetése, 

amelyekkel kifejezetten a lakosság körében hozzájárulnak a jelenlegi infrastruktúra mellett is 

az egyes klímaváltozáshoz köthető időjárási események alkalmazkodásához. 

Továbbá a programsorozatok megszervezése mellett a témához kapcsolódó tájékoztató 

anyagok (fizikai, online) előállítása, és terjesztése a lakosság körében, ezzel is jobb 

információhoz jutva a települési lakosok. 

További programsorozatok meghirdetése diákok számára konkrét témakörökbe, illetve 

számukra klímával kapcsolatos versenyfelhívások megszervezése a még jobb bevonódás 

érdekében. 

Célszerű klímavédelemmel foglalkozó osztályt kijelölnie az önkormányzatoknak. 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-4 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-1, Szá-3, Szá-4 

Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Önkormányzat, civil szervezetek, 

vállalatok 

Célcsoport  Lakosság, helyi vállalkozások, 

intézmények 

Finanszírozási igény  10 M Ft 

Lehetséges forrás  ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós 

és hazai pályázati források  
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Fenntartható vízgazdálkodás megteremtése Aá-5 

A szélsőséges időjárási jelenségekre (hőhullámok, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű 

csapadékból eredő árvizek) szükség települési szinten felkészülni, és ezzel összefüggésben 

elsősorban a Baji vízbázis védelmére vonatkozóan stratégiai tervet, intézkedéseket 

kidolgozni.  

Elsősorban az öntözési célokra vonatkozó minél kevesebb (lehetőség szerint semennyi) 

ivóvíz felhasználása. Kerüljön kialakításra települési szintű irányítás mellett helyi 

esővízgyűjtők, dedikált öntözővíz tározók, záportározók. 

Javasolt intézkedések: 

• Szennyvíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése  

• Esővíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése 

• Felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése, víz visszatartás, hasznosítás  

• Esővíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése 

• Települési esővíz vagy öntözővíz tározó rendszer kiépítése 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-4 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-1, Szá-3, Szá-4 

Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Önkormányzat 

Célcsoport  Települési önkormányzatok, vállalatok 

Finanszírozási igény  1,5 Mrd Ft 

Lehetséges forrás  ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós 

és hazai pályázati források  
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Szemléletformálás intézkedési javaslatok  

A településeken a lakosság és a helyi 

vállalkozások körében energiatudatosságra 

ösztönző akciók szervezése 

Szá-1 

A megyei klímastratégia alapján a két település lakosságának a klímaváltozással kapcsolatos 

ismereteik megfelelően megalapozottak. Ennek tudatában olyan szemléletformálási akciók 

tervezése, szervezése, megvalósítása szükséges, amelyek az egyes konkrét klímával 

kapcsolatos problémákra tud reflektálni, emiatt a következő szemléletformálási intézkedési 

javaslatokat tesszük: 

• A háztartási energiafogyasztásra vonatkozó előadások szervezése, amely során 

konkrét fogyasztási adatokkal is alátámasztásra kerülnek az energiatudatos háztartási 

gépek előnyei. 

• Helyi vállalkozások számára bemutató szervezése, amely során ajánlások kerülnek 

megfogalmazásra, hogy hogyan tud az adott vállalkozás energiatudatosabban 

működni. 

• Az iskolákba bemutatóórák szervezése, amelyben az energiahatékonyság kerül 

bemutatásra, gyakorlati szemléltetésen keresztül (pl.: mini napelem működés 

bemutatása; LED izzó fogyasztásának összehasonlítása hagyományos izzóval). 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

M-1 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-4 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-1 

Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Önkormányzat 

Célcsoport  Lakosság, vállalatok, intézmények 

Finanszírozási igény  5 M Ft 

Lehetséges forrás  ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós 

és hazai pályázati források  
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Az alternatív közlekedési lehetőségek 

ismereteinek elterjesztése a lakosság 

körében 

Szá-2 

A települések lakossága körében a jelenleg uralkodó közlekedési formáktól eltérő, 

klímatudatos közlekedési formákra vonatkozó információk átadása. 

A települési szintű közlekedési tervekben az alternatív közlekedési formák támogatásának 

felmérése, akár szolgáltató bevonása mellett. 

Az ingázó lakosság érdekében Tata Önkormányzatával a helyi tömegközlekedési rendszer 

felülvizsgálata, racionalizálása. 

Rövid hatótávú motorizált eszközök bérrendszerben működő szolgáltatásának 

megvizsgálása. 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

M-2 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-4 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-2 

Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Önkormányzat 

Célcsoport  Lakosság 

Finanszírozási igény  5 M Ft 

Lehetséges forrás  ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós 

és hazai pályázati források  

 

A klímatudatosság, az energiahatékonyság 

szempontjainak a települési szintű fejlesztési 

stratégiákba, rendeletekbe való beépítése. 

Szá-3 

Szükséges minden jövőbeni fejlesztés során a településeken a klímaszempontot 

érvényesíteni. Ennek alapján az intézkedési javaslatok, hogy minden egyes 

önkormányzati/hatósági rendeletben, engedélyben, esetleges jövőbeni településfejlesztési 

stratégiákban kerüljön rögzítésre, mint kötelezően megvalósítandó elem az energiatudatos 

szempontok, illetve a környezeti értékek megőrzése (ivóvízkészlet sérülékenysége, 
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erdővagyon megőrzése). Továbbá ezen szempontok alapján a jelenlegi rendeletek, 

engedélyek, stratégiák kerüljenek felülvizsgálatra. 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-1-Aá-5 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-3 

Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Önkormányzat 

Célcsoport  Települési önkormányzatok, intézmények 

Finanszírozási igény  5 M Ft 

Lehetséges forrás  ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós 

és hazai pályázati források  

 

A klímatudatosság elterjesztése, és a 

megváltozott klímaviszonyokhoz való 

alkalmazkodás mélyebb ismereteinek 

átadása a lakó népesség számára 

Szá-4 

Szükséges a helyi lakosság számára a klímaváltozás fogalmi körének elterjesztése, és a 

klímaváltozással járó összefüggések mélyebb megértése érdekében további ismeretátadó 

programok szervezésére, akár a megfelelő pénzügyi eszközök biztosítása mellett. 

Intézkedési javaslat: 

• A helyi klímavédelmi terv felülvizsgálata. 

• A hőségriadó kihirdetésének folyamatleírása és a helyi települési dokumentumokba 

emelése. 

• A hőhullámok egészségkárosító hatásainak bemutatása, az érintett korosztály számára 

a védekezéshez szükséges folyamatok bemutatása. 

• A településeken kijelölni azokat a „kulcsembereket”, akik hőségriadó idején az 

érintett korosztály számára rendelkezésre állnak, bevonva elsősorban a szociális 

ellátásban dolgozókat. 
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Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez:  

Mitigációs célkitűzés 

kódja  

 

Adaptációs 

célkitűzés kódja: 

Aá-1-Aá-5 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja: 

Szá-3 

Határidő/időtáv:  folyamatos  

Felelős:  Önkormányzat 

Célcsoport  Települési önkormányzatok, fenntartó 

intézmények 

Finanszírozási igény  5 M Ft 

Lehetséges forrás  ZIKOP, VMOP, egyéb nemzetközi, uniós 

és hazai pályázati források  
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7.0 A megvalósítás intézményi és pénzügyi feltételei  

7.1 Intézményrendszer és partnerségi terv 

A Klímastratégia céljainak és tervezett akcióinak végrehajtásához a KBTSZ módszertana 

alapján a településen élő összes jelentős stakeholder csoportot javasolt megszólítani és bevonni 

a közös munkába. 

Az érintettek érdekeltségeinek és elvárásainak elemzése egy gondolkodási modell, amely segít 

feltérképezni azt, hogy egy adott szervezeti szituációban vagy egy projekt mindegyik 

szakaszában: 

• kik az érintettek, 

• milyen hatással van az adott szituáció/probléma/változás a sorsukra (egzisztenciájukra). 

Az egzisztenciális kérdést három kategóriában lehet feltüntetni: 

o kicsit,  

o közepesen vagy  

o nagyon egzisztenciális kérdés. 

• milyen a hozzáállásuk az adott projektet érintő szituációhoz/problémához/változáshoz. 

Ez alapján lehetnek: 

o blokkolók,  

o semlegesek, 

o támogatók. 

• milyen befolyással vagy ráhatással rendelkeznek az érdekeltek a 

projektszituációra/problémára/változásra. 

• mi magunk milyen mértékben vagyunk képesek hatni az illető(k)re. 

 

66. ábra - A stakeholder elemzés menete 
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A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy az intézményrendszer szereplői a következők:  

Szereplő Feladat a partnerségben 
Önkormányzat szerepe a 

partner támogatásában 

Helyi Önkormányzat 

Feladatokat előír, példát 

mutat, élenjár az egyes 

akciók meghatározásában, 

stratégiát készít a célok 

elérésére és az egyes 

partnerek/szereplők 

bevonására. 

Példamutató magatartás 

kialakítása 

Központi Intézmények, 

közszolgáltatók 

Részt vesz az akciók 

végrehajtásában, 

horizontálisan támogatja az 

önkormányzat klíma 

törekvéseit 

Képessé tesz/támogat 

Oktatás 

Szemléletformálási és 

képzési feladatokat valósít 

meg, beépíti működésébe a 

„zöld” gondolkodásmódot. 

Elkötelezni 

Természetvédő civil 

szervezetek/ megyei 

klímaplatform 

Szakmailag közreműködik a 

stratégia alkotásban, 

véleményez, részt vesz a 

végrehajtásban 

Ösztönözni 

Vállalatok 

Részt vesz a települési 

klímaakciókban 

energiafogyasztást 

racionalizál, ezáltal 

hozzájárul a mitigációs 

célok megvalósításához 

Elkötelezni 

Lakosság 

Részt vesz a klímacélok és 

akciók megvalósításában, 

saját fogyasztását igyekszik 

fenntarthatóbbá tenni, ezáltal 

hozzájárulva a települési 

mitigációs célokhoz. 

Ösztönözni 

7.2. Finanszírozási terv 

A klímastratégiában foglalt feladatok végrehajtása számottevő forrást feltételez a települések kis 

mérte ellenére is. A fejezetben a források nagyságrendjére vonatkozóan próbáltunk egy közelítő 

becslést kialakítani. Fontos megjegyezni, hogy ezek a források nem egyszerre szükségesek, a stratégia 

évtizedes időtávjában felvázolt intézkedésekhez felmenő rendszerben kell, hogy rendelkezésre álljanak 

és az intézkedések priorizálásával is befolyásolhatjuk az egy adott időpillanatban szükséges források 

volumenét.  
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Az intézkedések megvalósításához szükséges összegek pontos meghatározása és azok lehetséges 

forrásainak megadása a tervezés jelen fázisában az alábbi okok miatt csak hozzávetőlegesen 

lehetséges.  

• A klímastratégia alapvetően a 2021 és 2030 közötti időszakra vonatkozik, de még hosszabb 
távra, 2050-ig kitekintéssel is bír, a tervezés időpontjában ugyanakkor még rövid távon sem 
látható előre, hogy az egyes szakterületek fejlesztésére milyen nagyságú pályázati összegek 
állnak rendelkezésre, mivel a 2021-27-es Többéves Pénzügyi Keret hazai operatív programjai 
és pályázati kiírásai még nem került elfogadásra, dokumentumai nem elérhetőek. A 
klímastratégia időtávjának döntő hányada alatt elérhető támogatási rendszerekről tehát 
jelenleg csekély információ áll rendelkezésre. 

• A hazai pályázati lehetőségekre, fejlesztési forrásokra, azok zömmel rövidebb pályázhatósági 
idejére inkább csak egy pillanatkép adható, amit a koronavírus járvány okozta rendkívüli 
helyzet is befolyásol  

• Az intézkedések megfogalmazása során az elsődleges cél a kívánt beavatkozási irányok 
azonosítása volt, és nem konkrét beruházások, akciók nevesítése. Az intézkedések absztrakciós 
szintje, megfogalmazása általában többféle, eltérő forrásigényű megvalósítást tesz lehetővé. 
A stratégia mint fejlesztési dokumentumtípus jogszabályi előírásai alapján nem elvárt és nem 
is célszerű pontos költségigénnyel jellemzett, konkrét beruházások. Ez megtehető a stratégia 
alapján egy cselekvési vagy akcióterv keretében. 

• Az intézkedések döntő része nem egy konkrét objektum fejlesztésére, illetve tevékenység 
lebonyolítására, hanem azok egy csoportjának, típusának alakítására vonatkoznak (pl. nem egy 
konkrét épület, hanem általában véve az épületek energetikai korszerűsítését irányozza elő az 
intézkedés), így az intézkedés tényleges költsége nagy mértékben azon múlik, hogy végül – a 
fejlesztési igényke, hajlandóság, az elérhető források függvényében – milyen mennyiségben 
valósulnak meg a kijelölt feladatok (pl. hány darab épület korszerűsítésére kerül sor).  

• A tervezett fejlesztésekről, intézkedésekről - azok pontos helyszíneire, kivitelezési jellemzőire, 
időpontjára vonatkozó információk hiányából fakadóan – nem készülhetett pontos 
költségelemzés.  

A fent részletezett korlátozó tényezők ellenére első lépésként azonosítjuk a település számára a 

fejlesztésekre elérhető európai uniós, egyéb nemzetközi és hazai forrásokat. 

A klímavédelmi fejlesztések támogatása Magyarországon alapvetően 3 forrásból állhat rendelkezésre. 

Egyrészt a 2021-2027-es nemzeti operatív programokon keresztül jut forrás az önkormányzati és 

vállalkozói fejlesztések támogatására, másrészt a nemzetközi széndioxid kvóta értékesítésből származó 

bevételeken keresztül valósulhat meg energiahatékonysági és épületenergetikai beruházás-ösztönzés.  

Az elérhető forrásokat mechanizmusuk szerint 3 részre oszthatjuk: 

• EU-s társfinanszírozással megvalósuló, kormányzati irányítású elosztási mechanizmussal bíró 
nemzeti szintű operatív programok  

• Közvetlen EU támogatások 
• hazai, nemzeti bevételekből származó fejlesztési források 

Az alábbi táblázatban próbáltunk egy vázlatos forrástérképet felvázolni. 

1. táblázat Klímapolitikai forrástérkép 
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Fejlesztési terület Nemzeti szintű operatív 
program 

EU közvetlen 
finanszírozási 
lehetőségek 

Hazai forrás lehetőségek 

Energiahatékonysági és 

megújuló energia 

fejlesztések támogatása 

ZIKOP 2. prioritási 
tengelye: Körforgásos 
gazdasági rendszerek és 
fenntarthatóság 

ZIKOP 4. prioritási 
tengelye: Megújuló 
energiagazdaság 

VMOP 1. prioritási 
tengelye: Versenyképes 
megye 

VMOP 2. prioritási 
tengelye: 
Térségfejlesztés 

EBRD és ELENA források vállalati társadalmi 
felelősségvállalási 
programok 

Adaptáció, 
alkalmazkodóképesség 
fejlesztése, éghajlati 
problématerületek 
kezelése 

ZIKOP 3. prioritási 
tengelye: Környezet és 
természetvédelem 

VMOP 1. prioritási 
tengelye: Versenyképes 
megye 

VMOP 2. prioritási 
tengelye: 
Térségfejlesztés 

European Green Deal -
K+F és Társadalmi 
kihívások felhívásai 

minisztériumi 
támogatások, vállalati 
társadalmi 
felelősségvállalási 
programok 

Szemléletformálás, 

környezeti, 

klímatudatosság, 

energiatudatosság 

fejlesztése 

ZIKOP 3. prioritási 
tengelye: Környezet és 
természetvédelem 

VMOP 1. prioritási 
tengelye: Versenyképes 
megye 

VMOP 2. prioritási 
tengelye: 
Térségfejlesztés 

European Green Deal- 
Társadalmi Összefogás 
felhívások 

minisztériumi 
támogatások, vállalati 
társadalmi 
felelősségvállalási 
programok 

Forrás: saját szerkesztés 

Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló kormányzati irányítású elosztási mechanizmussal bíró, 2021-

2027-es időszakra vonatkozó nemzeti szintű operatív programoknak és konstrukcióinak társadalmi 

egyeztetése zajlik, amely alapján az erre az időszakra vonatkozó keretrendszer már kezd kirajzolódni. 
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A 2021-2027-es időszak fő finanszírozási lehetősége a Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív 

Program (ZIKOP) lesz, azonban több másik operatív program is kapcsolódik a klímastratégiai célok 

elérésének finanszírozásához (Versenyképes Magyarország Operatív Program - VMOP, 

Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program - VINOP, Mobilitás Operatív program MIOP). 

A klímastratégiában beazonosított egyes beavatkozások potenciális forrást biztosító operatív 

programokat az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

 

Beavatkozási terület Operatív Program finanszírozási hely 

Lakossági, ipari és szolgáltatási szektorban 
épületenergetikai, energiahatékonysági és 
megújuló energiafejlesztések támogatása 

ZIKOP 4. prioritási tengelye: Megújuló 
energiagazdaság 

ZIKOP 3. prioritási tengelye: Környezet és 
természetvédelem 

VMOP 1. prioritási tengelye: Versenyképes 
megye 

VMOP 2. prioritási tengelye: Térségfejlesztés 

VINOP 1. prioritási tengelye: 
Vállalkozásfejlesztés, kiemelet startégiai 
ágazatok fejlesztése, digitalizáció 

Önkormányzati energetikai, épületenergetikai, 
megújuló energiás fejlesztések megvalósítása 

VMOP 1. prioritási tengelye: Versenyképes 
megye 

VMOP 2. prioritási tengelye: Térségfejlesztés 

A fenntartható egyéni közlekedés ösztönzése a 
gépkocsihasználat visszaszorításával, 
elektromos és hagyományos kerékpáros, ill. 
mikromobilitási eszközök használatának 
támogatásával 

MIOP 1. prioritási tengelye Tiszta üzemű városi-
elővárosi közlekedés erősítése 

MIOP 2. prioritási tengelye: TEN-T vasúti és 
regionális közlekedés fejlesztése 

MIOP 3. prioritási tengelye: Fenntarthatóbb és 
biztonságosabb közúti mobilitás 

Települési szilárdhulladék mennyiségének 
csökkentése, a szerves és zöldhulladék 
mennyiségének csökkentésével 

ZIKOP 2. prioritási tengelye: Körforgásos 
gazdasági rendszerek és fenntarthatóság 

ZIKOP 3. prioritási tengelye: Környezet és 
természetvédelem 
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VMOP 1. prioritási tengelye: Versenyképes 
megye 

VMOP 2. prioritási tengelye: Térségfejlesztés 

 

A nemzetközi lehetőségek közül a következő számbavétele fontos:  

EBRD források  

2015-ben az EBRD elfogadta a zöld gazdaságra való átállást támogató (GET) megközelítést. A cél olyan 

projektek finanszírozásának növelése, amelyek előmozdítják a környezeti szempontból fenntartható, 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású átállást gazdaságban, és segítenek megakadályozni a gazdaságok 

függését a szénigényes, szennyező megoldásoktól, amelyek kimerítik a véges mértékben rendelkezésre 

álló természeti értékeket. 

Európai Zöld Megállapodás 

Az európai zöld megállapodás cselekvési tervet vázol fel a következőkre: 

• az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése a tiszta, körforgásos gazdaságra való 
átállás révén; 

• a biológiai sokféleség helyreállítása és a környezetszennyezés mértékének csökkentése. 

 

Az EU 2050-re klímasemlegessé szeretne válni. Ezt a politikai vállalást az európai klímarendelettel 

javasolja jogilag kötelezővé tenni. 

Ahhoz, hogy teljesüljön a klímasemlegességi cél, minden gazdasági ágazatnak cselekednie kell. 

Együttes feladatok a következők: 

• beruházás a környezetbarát technológiákba; 
• az innováció előmozdítása az ipari szereplők körében; 
• tisztább, olcsóbb és egészségesebb közlekedési formák bevezetése, mind az egyéni, mind a 

tömegközlekedésben; 
• az energiaágazat széntelenítése; 
• az épületek energiahatékonyságának biztosítása; 
• együttműködés nemzetközi partnereinkkel a világszintű környezetvédelmi szabványok javítása 

érdekében. 

 

Az EU pénzügyi és technikai támogatást nyújt azoknak, akik a legnagyobb kihívás elé állít a zöld 

gazdaságra való átállás. Az ún. méltányos átállási mechanizmus legalább 100 milliárd eurót fog 

mozgósítani a 2021–2027-es időszakban a leginkább érintett régiók megsegítésére. 
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Szakpolitikai területek: 

 

• Biológiai sokféleség, intézkedések a törékeny ökoszisztémánk védelmében 
• A termelőtől a fogyasztóig, az élelmiszerlánc fenntarthatóbbá tételére irányuló intézkedések 
• Fenntartható mezőgazdaság 
• Tiszta energia 
• Fenntartható ipar, a termelési ciklusok fenntarthatóbbá, környezetkímélőbbé tételére 

irányuló intézkedések 
• Építés és korszerűsítés, az építőiparnak környezetkímélőbbé kell válnia 
• Fenntartható mobilitás, a környezetkímélőbb közlekedés és szállítás előmozdítása, a 

szennyezés megszüntetése 
• A szennyezés gyors és hatékony visszaszorítását célzó intézkedések 

 

7.3 A partnerségi együttműködésbe bevonható helyi szervezetek, intézmények listája 

A partnerségi elvben, a fentiekben meghatározottak alapján az alábbi intézményeket javasoljuk 

bevonni a partnerségi együttműködésbe:  

A természetvédelmi indíttatású szervezetek leginkább az adaptációs kihívások 

megválaszolásában, az iskolai és kulturális körök a szemléletformálásban, míg a társadalmi célú 

civil szervezetek horizontális támogató célok megvalósításában lehetnek hatékony 

együttműködő partnerei az Önkormányzatoknak.  

• Baji Német Nemzetiségi Óvoda És Bölcsőde 

• Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 

• Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 

• Vértesszőlősi Általános Iskola 

• Baji Ifjúsági Klub 

• Baji Községi Sportegyesület 

• Eszterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület 

• Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület Baj 

• Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 

• Összefogás Szőlősért Egyesület, Vértesszőlős 

• Pátria Faluközösségi Egyesület, Vértesszőlős 

• Segítőkéz Vértesszőlősért Alapítvány, Vértesszőlős 

• Vértesszőlősi Galamb-, Diszbaromfi és Diszmadártenyésztők Egyesülete 

• Vértesszőlősi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

• Vértesszőlősi Sport Egyesület 
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8.0 Monitoring és értékelés  

8.1 Monitoring 

A klímastratégia célrendszerének nyomonkövetése az alábbi táblázat szerint történik. Mivel a 

bázisévi és célévi értékek a korábbi alfejezetekben rögzítve lettek, ezért a duplikáció elkerülése 

érdekében csak az ellenőrzés monitoring időszakát mutatja be. 

Célrendszeri elem  Indikátor neve  
Mérték-

egység  
Adat forrása  

Mérés 

gyakorisága 

M-1 Lakossági 

energia eredetű  

(villany+ gáz) ÜHG 

kibocsátás 

csökkentése 

Épületek és 

ingatlanok 

üzemeltetéséhez 

fűződő ÜHG 

kibocsátás 

energiafogyasztás 

alapján 

t CO2 

egyenérték/év  
KSH 4 év  

M-2 Nagyipari 

szereplők energia 

eredetű ÜHG 

kibocsátás 

csökkentése 

Nagyipari ÜHG 

kibocsájtás 
t CO2 

egyenérték/év  
KSH 4 év 

M-3 

Személygépjárművek 

járműkm mutatójának 

csökkentése  

Futásteljesítmény 

a településen járműkm/év KSH 4 év 

M-4 Alternatív 

hajtású járművek 

arányának növelése 

Alternatív hajtású 

járművek száma 
db és %os 

növekedés 

Önkormányzati 

adókimutatás 
4 év 

M-5 Lerakott 

települési hulladék 

csökkentése 

Tonna lerakott 

hulladék 

t CO2 

egyenérték/év  
KSH 4 év 

M-6 Települési 

folyékony hulladék 

csökkentése 

Köbméter 

folyékony 

hulladék  

t CO2 

egyenérték/év  
KSH 4 év 
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Aá-1: A térségre 

jellemző szélsőséges 

időjárási 

eseményekkel 

szembeni adaptív 

kapacitás növelés 

Bevont lakosság 

száma 
Aktív elérés Helyi mérés 4 év 

Aá-2: A térségre 

jellemző 

villámárvizek okozta 

károkra való felkészül 

a települések 

infrastrukturális 

fejlesztései, 

beruházásai során. 

Káresetek száma db és %  Helyi mérés 4 év 

Aá-3: A térségre 

jellemző helyi 

zöldterületek, 

elsősorban az 

erdővagyonvédelmére 

szóló intézkedések 

megfogalmazása. 

Zöldfelület 

mérete 
ha Saját mérés 4 év 

Aá-4: A lakosság 

tájékoztatásának 

növelése a térségre 

jellemző hőségriadók, 

illetve egyéb, az 

egészséget 

veszélyeztető 

szélsőséges időjárási 

jelenségek kapcsán. 

Népegészségügyi 

és mortalitási 

mutatók 

% KSH 4 év 
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Aá-5: Ivóvízkapacitás 

növelése, víztározási 

kapacitások növelése, 

a meglévő 

ivóvízkészlet 

megtartása. 

Végrehajtott 

akciók száma 
db Saját jelentés 4 év 

As-1: A baji vízbázis 

sérülékenységének 

csökkentése, a 

meglévő 

ivóvízkészlet 

megőrzése 

Végrehajtott 

akciók száma 
db Saját jelentés 4 év 

As-2: A helyi 

erdővagyon 

védelmére vonatkozó 

intézkedések 

foganatosítása, 

további erdősítési 

programok tervezése, 

megvalósítása, a 

helyben fellelhető 

természeti vagyon 

megőrzése. 

Végrehajtott 

akciók száma 
db Saját jelentés 4 év4 év 

As-3: Települési 

vízelvezető 

rendszerek 

kialakítása, felújítása, 

a meglévő rendszerek 

felmérése, 

korszerűsítése. 

Végrehajtott 

akciók száma 
db Saját jelentés 4 év 

Szá-1: A lakosság, és 

a helyi vállalkozások 

körében az 

energiatudatosság, 

energiahatékonyság 

és 

energiatakarékosság 

fogalmainak 

megismertetése. 

Aktív elérés fő Saját felmérés 4 év 
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Szá-2: Elektromos és 

alternatív hajtásláncú 

közlekedés 

ismereteinek 

terjesztése a lakosság 

körében 

Aktív elérés fő Saját felmérés 4 év 

Szá-3: Az alacsony 

energiaszükségletű 

háztartások és –ipar 

gondolatának 

beépítése a 

településfejlesztési 

stratégiákba 

Épületek és 

ingatlanok 

üzemeltetéséhez 

fűződő ÜHG 

kibocsátás 

energiafogyasztás 

alapján 

t CO2 

egyenérték/év  
KSH 4 év 

Szá-4: A 

klímatudatosság, a 

megváltozott 

klímaviszonyokhoz 

való alkalmazkodás 

ismereteinek 

terjesztése a lakosság 

körében 

Aktív elérés fő Saját felmérés 4 év 

Szs-1: 2030-ig nő a 

lakosság körében a 

háztartásokban 

fellelhető 

energiahatékony 

módszerek. 

Aktív elérés fő Saját felmérés 4 év 
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Szs-2: Növekszik a 

helyi vállalkozások 

által alkalmazható, 

energiafogyasztás 

csökkentését szolgáló 

megoldások 

ismertsége a 

településeken. 

Aktív elérés fő Saját felmérés 4 év 

Szs-3: 2030-ig nő a 

lakosság körében az 

alternatív közlekedési 

eszközök használata. 

Aktív elérés fő Saját felmérés 4 év 

Szs-4: Csökken a 

hagyományos 

meghajtással 

rendelkező 

személyautók száma 

a településeken. 

Aktív elérés fő Saját felmérés 4 év 

Szs-5: A 

tömegközlekedési 

igények hatékonyabb 

felmérése, illetve 

egyéb, specifikus 

közlekedési 

szolgáltatások 

bevezetésének 

támogatása 

Aktív elérés fő Saját felmérés 4 év 
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Szs-6: A települések 

lakossága és 

vállalkozásai körében 

az alacsony 

energiafogyasztású 

háztartási 

megoldások 

elterjesztése. 

Aktív elérés fő Saját felmérés 4 év 

Szs-7: A 

klímatudatos, 

korszerű építőipari 

lehetőségek 

elterjesztése a 

települések lakossága 

körében. 

Aktív elérés fő Saját felmérés 4 év 

Szs-8: Az 

ingatlanokon, 

közterületeken 

alkalmazható 

egyszerű és hatékony 

vízmegtartási 

megoldások 

Végrehajtott 

akciók száma 
db Saját jelentés 4 év 

67. ábra - Monitoring keretrendszer  
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8.2 A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység harmonizálása a 

klímastartégiával 

A fenti adatok rendszeres gyűjtése és elemzése szolgáltat alapot a klímastratégiában foglalt 

célok teljesülésének, továbbá az azokat szolgáló intézkedések megvalósulásának aktuális 

állapotáról szóló értékelések összeállításához. A klímastratégiáról annak elfogadását követően 

háromévente előrehaladási és felülvizsgálati jelentést készít Baj Község Önkormányzata, 

valamint Vértesszőlős Község Önkormányzata. Az első jelentés összeállítása a 2021-2023 

közötti évekre vonatkozóan 2024-ben készül el. 

Ezt követően minden újabb hároméves időszakra vonatkozóan a vizsgált időszak utolsó naptári 

évét követő évben időszerű az előrehaladási és felülvizsgálati jelentés összeállítása. A jelentés 

az indikátorértékek alakulásának bemutatása mellett szöveges értékelést is tartalmaz a 

végrehajtás fő tapasztalatairól, az azokat segítő, illetve akadályozó legfontosabb tényezőkről, 

így a stratégia megvalósításához szükséges anyagi források alakulásáról, a stratégia tartalmához 

kapcsolódó esetleges újonnan megjelent kutatási eredményekről, technológiai eljárásokról, a 

városban, vagy az országban az elmúlt években elfogadott új fejlesztési irányokról, valamint 

minden olyan körülményről, amelyek érdemi hatást gyakorolhatnak a kitűzött célok elérésére. 
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Mellékletek  

1.sz. melléklet – Fogalomtár  

Mitigáció 
csökkentés, enyhítés, csillapítás: A meglévő 

ÜHG kibocsátás csökkentése. 

Adaptáció 
Alkalmazkodás már meglévő, 

elkerülhetetlen hatásokhoz. 

KBTSZ 
Klímabarát Települések Szövetsége- Jelen 

Klímastratégia alapját szolgáltató szervezet 

NATÉR 

Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai 

Rendszer, egy hazai kezdeményezés, 

melynek köszönhetően több klímamodell 

eredményei és a hazánkban várható egyes 

scenáriók hasonlíthatók össze a térképészeti 

adatbázisra vetítve.   

Aladin, vagy Aladin Climate Model 

Az ALADIN-Climate-modell a nemzetközi 

együttműködésben kifejlesztett ALADIN 

(Aire Limitée Adaptation Dynamique 

Développement INternational) rövid távú, 

korlátos tartományú előrejelző modell 

klímaváltozata. Az Országos Meteorológiai 

Szolgálatnál az ALADIN-Climate 4.5. 

verzióját adaptálták. A klímamodellek 

felbontása hazai körülmények között 

alapvetően kétféle. Az ALADIN és a 

RegCM modellek 10 km-es, míg a PRECIS 

és a REMO modellek 25 km-es rácshálóból 

indulnak ki, azonban ettől eltérő 

felbontásokkal is tesztelték a modelleket. 

REMO model 

A Max Planck Intézet az Európai Középtávú 

Előrejelző Központ globális 

időjáráselőrejelző modelljén alapuló 

ECHAM nevű légköri általános cirkulációs 

modelljét dolgozta ki az 1980-as évek 

második felében, ezt követte a REMO 

(REgional MOdel) regionális éghajlati 

modell (Jacob, Podzun 1997) kidolgozása, 
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amelyet a Német Meteorológiai Szolgálat 

rövid távú előrejelző modellje, az Európa 

Modell (Majewski 1991) es az ECHAM4 

modell (Roeckner et al. 1996) ötvözésével 

hoztak létre. Az Országos Meteorológiai 

Szolgálat (OMSz) 2004-ben adaptálta a 

REMO regionális klímamodellt, amellyel a 

fő cél a 21. században várható változások 

feltérképezése volt 

REGCM 

Az első generációs RegCM modellt az 

NCAR Pennsylvania Állami Egyetem (PSU) 

által használt MM426 alapján fejlesztették ki 

a ’80-as évek végén (Dickinson et al., 1989; 

Giorgi, 1989), ami azóta folyamatos 

módosításokon esett át (Giorgi et al., 1999; 

Pal et al., 2000). Az MM4 mezoskálájú 

modellben több fizikai parametrizációt 

lecseréltek, hogy alkalmazni tudják a 

klímakutatásokban. Főleg a sugárzás-átvitel 

és a felszíni fizikai folyamatok leírásában 

hajtottak végre változtatásokat, melyek 

végül a RegCM modellcsalád első 

generációjához vezettek. 

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 valójában 

mennyire érdekeltek az ügy végrehajtásában. 

ÜHG 
Üvegházhatású gázok (jellemzően szén-

dioxid, metán, nitrogén oxidjai) 

Involvement 
Bevonás, bevonódás: Az érintettek 

bevonása, aktív cselekvésre késztetése.  
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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. 

Homo oecologicus 

A holisztikus szemlélet alapján élő ember, 

vagy más néven a környezetével 

összhangban, együttműködésre és 

fenntartható fejlődésre törekvő ember.  

Fugitív kibocsátás 

Diffúz, átszűrődő, nem könnyen 

azonosítható helyről érkező káros anyag 

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 káros 

anyag kibocsátás koncentrálódik 
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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 hajtóanyag gázüzemű járművek 

számára 

Prognózis Jövőre vonatkozó becslés 

Meddőhányó 

A tájseb egy fajtája, külszíni bányafejtések 

után visszamaradó kihasználatlan, lepusztult 

terület. 

 

 


