Köszöntő
Kedves Bajiak, Kedves Vértesszőlősiek!
Nagy örömünkre szolgál, hogy számot adhatunk egy újabb sikeres uniós program
megvalósításáról. Külön öröm, hogy ez a projekt egy mindannyiunkat érintő és sajnos
egyre inkább fenyegető veszély mérséklését szolgálja. A klímaváltozásról van szó, ami
egyre inkább már az ajtónkon kopogtat. Az utolsó utáni órákban vagyunk. Napjainkban
mindenki a saját bőrén tapasztalhatja, hogy életünk gyökeresen megváltozo .
Nyaranta egyre kínzóbb hőhullámokat kell átélnünk és özönvíz szerű villámárvizekkel
kell szembesülnünk. Mindenki által ismert és tudo az a kutatók által már bizonyíto
tény, hogy a klímaváltozásért a természetes folyamatokon túl az emberiség a felelős. Az
üvegházhatású gázok egyre fokozódó kibocsátása ugyanis meggyorsítja és megerősí
azokat a folyamatokat, amelyek klímánk gyökeres szintű megváltozásáért felelősek.
Sokan gondolják azt, hogy a kibocsátások leginkább az ipar számlájára írandók, de ez
koránt sincs így. Éppen a megyei klímastratégia világíto rá arra, hogy a kibocsátásért
a legnagyobb mértékben az energiafelhasználás a felelős, és ebben a lakosság
részaránya 60%! Tehát igenis sokat tehetünk helyben azért, hogy a helyzet javuljon. A
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat felismerve a helyzet súlyosságát a megyék
közö elsőként fogadta el klímastratégiáját. A stratégia számba ve e a megye védendő
értékeit, számszerűsíte e a kibocsátásokat, célokat, intézkedéseket fogalmazo
meg. Annak érdekében pedig, hogy a célokat meg is valósítsák egy asztalhoz ülte e
a klímaváltozás mérsékléséért tenni képes szereplőket, így a nagyipari kibocsátókat,
gazdasági érdekképviseleteket, önkormányzatokat, hatóságokat és civil szervezeteket,
megalakítva a megyei éghajlat-változási pla ormot. A folyamat nem állt meg, a megyei
klímastratégiák elkészítésével. Most a településeken van a sor. Baj és Vértesszőlős
települések számára a klímavédelem mindig kiemelt szempont volt, így nem volt
kérdés, hogy csatlakozzanak a megye felhívására és egy közös klímavédelmi projekt
megvalósításával segítsék, erősítsék a megyei klímavédelmi célok megvalósítását. A
megyei önkormányzat jelen projekt eredményes megvalósítását az általa alapíto KEM
Fejlesztéséért Alapítvány útján segí .
Kérjük, forgassák nagy szerete el e kiadványt, amiben a melle , hogy betekintést
adunk a klímaváltozás há eréről, annak összefüggéseiről, egyú al a projekt
eredményes megvalósításáról is számot adunk. Ez a projekt ugyanis nem csak egy
stratégia elkészítését jelente e. Egy a megye által elindíto kezdeményezés helyi
szintű felkarolását, annak továbbvitelét. Baj és Vértesszőlős települések térségében is
létrejö az éghajlat-változási pla orm, számos lakossági figyelemfelhívó rendezvényt,
workshop-ot szerveztünk, a jövő nemzedékének környeze szemléle ormálását
célzó rajz-és fotópályázatot valósíto unk meg, kiadványt készíte ünk, a közösségi
média eszközeit kihasználva klímavédelmi kampányokat valósíto unk meg. Számos jó
gyakorlatot muta unk be, segítve annak minél szélesebb körben való megismerését.
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A megismert és elsajá to ismeretek és tudás átadásával pedig reményeink szerint
katalizátorai is lehe ünk e folyamatoknak. Kérjük legyenek szövetségeseink,
csatlakozzanak az általunk elindíto kezdeményezésekhez, hiszen csak együ adhatunk
hatékony választ a környeze kihívásokra!
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Baj
Község
s.k.

Nagy Csaba
Polgármester
Vértesszőlős
Község
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Bevezető
A projekt rövid összefoglalója és célja
Baj Község Önkormányzata, Vértesszőlős Község Önkormányzata, valamint a KomáromEsztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány konzorciumban sikeresen pályázo a
KEHOP-1.2.1-18 konstrukció keretében kiírt pályáza felhívásra, amely során közel 20
millió forintnyi vissza nem térítendő pályáza forráshoz juto hozzá.
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00044 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint
a klímatudatosságot erősítő szemléle ormálás Vértesszőlős és Baj térségében”
elnevezésű projekt keretében az önkormányzat vállalta, hogy a térségi lakosság számára
helyi programsorozatot szervez a klímatudatosság megteremtése érdekében, továbbá
a helyi klímastratégia elkészítésével és elfogadásával felelősséget vállal a helyi/térségi
klímaváltozás elleni küzdelemben is.
A klímaváltozás, mint globális környeze probléma a település önkormányzatát, annak
intézményeit, a város gazdasági-, oktatási-, civil szereplőit és nem utolsó́ sorban a teljes
lakosságot is érin (he ), ezért jelen projektet Baj és Vértesszőlős széles körű partnerség
melle kívánja megvalósítani, különös tekinte el a lakosságra, a helyi ado ságokat
ismerő̋ szervezetekre és az esélyegyenlőségi szempontokra is figyelemmel.
A projekt általános célja, hogy a társadalmi, gazdasági és ökológiai rendszereket
a jelenlegi és a várható jövőbeli éghajlathoz és annak hatásaihoz igazítsuk úgy,
hogy lehetőleg csökkentsük a nega v hatások mértékét és / vagy megkönnyítsük a
kármentesítés tervezését. Vagyis a fő cél a két település alkalmazkodóképességének
növelése, az ellenálló-képesség kialakítása. Fontos, hogy az alkalmazkodás elvei
általánosan beépüljenek a döntéshozatali folyamataiba. Ez ala azt értjük, hogy az
alkalmazkodás különféle szakpoli kai területei (úgy, mint a közlekedés-szervezés,
iparfejlesztés stb.) á ogó módon jelenjenek meg a döntéshozatalban, nem pedig
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különálló alkalmazkodási intézkedésekként. A projekt három fő eleme a klímastratégia
elkészítése, a települési éghajlat-változási pla orm létrehozása, és szemléle ormálási
tevékenységek megvalósítása.
További kiemelt célok:
• a klímaváltozás ellen tenni akaró és tenni képes szervezetek bevonásával az
éghajlat-változási pla orm hosszú távú és eredményes működtetése
• a lakosság megismertetése a klímaváltozás problémájával, környeze
szemléle ormálás a lakosság valamennyi korosztályának bevonásával
• várható klímahatások számbavétele, határon átnyúló hatások
figyelembevételével széles társadalmi konszenzuson alapuló klímastratégia
készítése, konkrét problémákat kezelő beavatkozási javaslatokkal, amit a
helyi lakosság, a civilek, a gazdaság és az államigazgatás szereplői magukénak
éreznek és meg is kívánják valósítani.
A projekt terveze ütemezése:
• 2021. áprilisában elkészült a települési klímastratégia egyeztetési változata
• 2020. őszétől 2021. október végéig lebonyolításra kerülnek a szakmai
programok, környeze személe ormálási tevekénységek az alábbiak szerint,
és véglegesítésre kerül a települési klímastratégia:
» 5 db Workshop (civil, önkormányza , oktatási, lakossági, KKV),
» Figyelemfelkeltő akciók települési vagy térségi rendezvényhez
kapcsolódva
» 2 db Konferencia,
» 2 db Éghajlatváltozás kerekasztal (pla orm)
» 2 db Tanulmányi verseny
» Szakirányú tanulmányi kirándulások
» Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet
fontosságát népszerűsítő krea v és játékos foglalkozások szervezése
és lebonyolítása
» Médiakampányok
» Szakmai kiadványok készítése és terjesztése
» Szakmai aloldal létrehozása az önkormányzat honlapján belül
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Az alábbi táblázat a projektben elvárt indikátorokat szemlélte :
Indikátor
Klímaalkalmazkodással kapcsolatos szemléle ormálási akciókban
ak van résztvevő lakosság száma
A szemléle ormálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés)
Klímastratégiával rendelkező települések összesíte lakosságszáma

Elvárt érték
1 580 fő
20 490 fő
5 852 fő

Az éghajlatváltozásról
Az éghajlatváltozás (vagy klímaváltozás) a Föld klímájának tartós és jelentős mértékű
megváltozását jelen . Ez korunk egyik legjelentősebb globális kihívása, melynek fő oka
az ún. üvegházhatású gázok (ÜHG) légköri mennyiségének jelentős növekedése. Az
üvegházhatás a földi hőháztartás egyik természetes eleme, melynek lényege, hogy
a földfelszínről visszaverődő hosszúhullámú sugárzást az üvegházhatású gázok (a
legjelentősebbek a vízgőz, szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid) visszasugározzák, így
melegítve a légkört. Az emberiségnek jelentős szerepe van az ÜHG-k megnövekede
kibocsátásában, aminek következtében az üvegházhatás fokozódik, ez pedig globális
felmelegedéshez (a Föld átlaghőmérsékletének növekedéséhez) vezet. Ez a változás a
hőmérséklet növekedésén túl más hatásokkal is jár, mint például a szélsőséges időjárási
események (rendkívüli hőség és hideg, szélsőséges csapadékesemények, viharok)
gyakoriságának növekedése, egyenlőtlen csapadékeloszlás (ennek következtében
aszály, ár- és belvizek) stb. A folyamatot összefoglalóan nevezzük éghajlatváltozásnak.

1. ábra - Az éghajlatváltozás és hatásai2

Az éghajlatváltozáshoz azonban további tényezők is jelentősen hozzájárulnak. A
természetes növénytakaró eltűnése a földhasználat változásai mia , ezzel együ
a mesterséges felületek erőteljes növekedése szintén hozzájárul a melegedési
folyamathoz, akárcsak a közvetlen antropogén hőtermelés, amely az épületek,
energe kai infrastruktúra műszaki hiányosságai mia járul hozzá pl. a városi hőszigetek
kialakulásához.
1

Üvegházhatás: A Föld hőháztartásának egyik eleme, egy olyan folyamat, ami a légkör függőleges hőmérsékleteloszlásának
megváltozását okozza (felszínközeli melegedés, magaslégköri lehűlés). Oka, hogy a Föld légköre áteresz a Napból érkező
rövid hullámhosszú sugárzást, ami felmelegí a felszínt és onnan hosszú hullámú sugárzásként verődik vissza, amivel
szemben a légkör kevésbé áteresztő. A sugárzás elnyelését és visszaverését a levegőben található, ún. üvegházhatású gázok
és a felhők okozzák.
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Forrás: Klímabarát Települések Szövetsége módszertana
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A probléma okai3
Az éghajlatváltozás elsődleges oka tehát az üvegházhatású gázok kibocsátásának
növekedése. Honnan származnak ezek a kibocsátások? A szén-dioxid kibocsátás szoros
kapcsolatban van az energiafogyasztással, mert a villamosenergia, továbbá a fűtéshez
használt hőenergia előállítása is elsősorban a fosszilis tüzelőanyagokon (kőszén,
kőolaj, földgáz) alapul. Hazánkban a lakásállomány rossz állapotban van, ezért a
fűtésre használt energia mennyiségének csökkentésében – ezáltal pedig az abból
származó ÜHG kibocsátás csökkentésében – jelentős potenciál rejlik.
Az üvegházhatású gázok egy másik jelentős forrása a közlekedés. A szállítás és közlekedés
mindennapjaink része: közlekednünk kell, hogy mindennapi ügyeinket intézzük, de
talán még jelentősebb, hogy élelmiszereink és használa eszközeink gyakran nagyon
hosszú utat tesznek meg, mielő eljutnának hozzánk, így azok szállítása során jelentős
mennyiségű üvegházhatású gáz kerül a légkörbe. A különböző közlekedési módok
és eszközök egységre (például egy utaskilométerre) ve te szennyező hatása közö
azonban jelentős különbségek vannak, így önmagában az azok közö választással,
továbbá helyi termékek preferálásával is jelentős hatással lehetünk a közlekedési
kibocsátásokra.
A mezőgazdaság üvegházhatású gázkibocsátásában elsősorban a metán, és a
dinitrogén-oxid, valamint kisebb mértékben a szén-dioxid játszik szerepet. A metán és
dinitrogén-oxid kibocsátások elsődleges forrásai a növénytermesztéshez kapcsolódóan
a termőföldek kibocsátásai, illetve a nem megfelelő hatékonyságú műtrágyahasználat,
az álla artáshoz kapcsolódóan a kérődzők emésztése és a trágyakezelés, míg a széndioxid esetében a mezőgazdasági gépek üzemanyag felhasználása.

Mi a szerepe a városi klímastratégiának?
Az éghajlatváltozás hatékony kezeléséhez
nem elég a már bekövetkeze károk
kezelése, hanem terveze en kell
fellépni a kibocsátások csökkentéséért,
továbbá előrelátóan felkészülni a
várható hatásokra. Ezt a tudatos
felkészülést, a tevékenységek terveze
végrehajtását és az eredmények nyomon
követését szolgálja a városi szintű
éghajlatpoli kai tervezés. A tervezési
folyamat eredményeként elkészülő
városi klímastratégia magában foglalja a város alkalmazkodási és kibocsátáscsökkentési
3
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törekvéseit és beavatkozásait, az ezek megvalósításához szükséges eszközöket,
forrásokat és intézményi struktúrát, valamint a stratégia megvalósításának nyomon
követését is. Kiemelten fontos, hogy a folyamat ne álljon meg a klímastratégia
elkészítésénél, hanem az abban foglaltak kerüljenek szisztema kusan végrehajtásra is.
A klímastratégia hozzájárul a nemze és nemzetközi, az éghajlatváltozás megfékezését,
illetve a hatásaira való felkészülést célzó törekvésekhez is. Mivel az üvegházhatású
gázok kibocsátása jelentős részben a lakossági felhasználáshoz kapcsolódik, ezért az
alacsonyabb terüle szinteknek, kisebb közösségeknek is hozzá kell járulniuk a fen
célok teljesüléséhez.
Fontos látnunk, hogy az éghajlatváltozás nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket
is rejt magában. Az éghajlatváltozás szempontjainak integrálása a városi fejlesztésekbe
lehetővé teszi, hogy a városaink vonzóbb életkörülményeket és jobb életminőséget
biztosítsanak. A klímastratégiának összhangban kell állnia a város más fejlesztési
dokumentumaival. Cél, hogy ne egy elszigetelt stratégia készüljön, hanem a benne
foglalt törekvések jelenjenek meg más ágazatok helyi dokumentumaiban és
stratégiáiban is.

Baj és Vértesszőlős klímahelyzetének
általános értékelése
Az éghajlatváltozási problémakörökhöz kapcsolódó sérülékenység vizsgálatok elő
szükséges meghatározni, hogy jelenleg milyen éghajla jellemzőkkel bír a 2 település,
eddig milyen klímaváltozási hatásokat szenvede el, majd a regionális éghajla
modellek alapján a várható kite séget próbáljuk azonosítani.
Az éghajlatváltozási kite ség vizsgálatánál számos éghajla , főként hőmérsékle és
csapadék mutató vizsgálható, köztük hőmérsékle küszöbnapok, szélsőséget jellemző
mutatók és vízkörforgást leíró adatok:
• Az évi átlaghőmérséklet változása
• A fagyos napok évi átlagos számának változása (minimum hőmérséklet<0°C)
• A nyári napok évi átlagos számának változása (maximum hőmérséklet>25°C)
• Az évi átlagos téli csapadékmennyiség változása (decembertől januárig)
• Az évi átlagos nyári csapadékmennyiség változása (júniustól- augusztusig)
• A heves esőzésekkel érinte napok évi átlagos száma (20 mm/h óra fele )
• Az évi átlagos evaporáció változása
• A hóboríto a napok átlagos évi számának változása
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A NATÉR és az OMSZ adatbázisát használva Baj és Vértesszőlős éghajla kite ségét a
fen vagy hasonló paraméterek alapján igyekszünk bemutatni.
Magyarország évi középhőmérséklete országos átlagban 10,3°C az 1981–2010es normál időszak adatai alapján. Az ország túlnyomó része a 10-11°C közö évi
középhőmérsékletű zónába tartozik. A több mint egy évszázadra kiterjeszte (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°Cos országos mértékű emelkedés meghaladja a globális változás 0,9-1°C-ra becsült
mértékét.
Baj és Vértesszőlős térségében az éves középhőmérséklet értéke közelí a 11o C fokot az
1990-2020-as legújabb referenciaidőszak alapján. Az 1981-2016 közö bekövetkeze
változást mutatja az alábbi ábra. a két településen az utóbbi közel 4 év zedben az
évi középhőmérséklet változása megközelíte e a 1,5oC fokot. Ezzel a kevésbé érinte
térségek közé tartozik, de a változás így is jelentős.
Az Aladin Climate modell alapján az éves középhőmérséklet emelkedése tovább
folytatódik, a 2021-2050 közö időszakban a 2 településen is el fogja érni a további
1,5-2oC 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 közö időszakban várhatóan
10-15 nappal, a forró napok száma 5-10 nappal nő. A hőmérséklet emelkedése nem
csak az ún. meleg hőmérsékle küszöbnapok számának emelkedésében (forró napok,
hőségnapok, nyári napok, hőhullámos napok) jelentkezik, hanem a hideg hőmérsékle
küszöbnapok számának csökkenésében is. A tavaszi fagyos napok száma várhatóan 1012 nappal fog csökkeni a 2021-2050-es időszakban.

5. 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.
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Üvegházhatású gázok helyi kibocsátása
A mi gációs elemzéshez a KBTSZ által megado módszertan szerint jártunk el, és 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 mo vumaiban hasonló megoszlást vártunk a települések esetében is, mely
alapvetően beigazolódo .
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/mo vumok a településen
visszaköszönnek, azonban, kistelepülés révén eltéréseket is tapasztalunk az országos
modelltől.
Az alábbi ábrákon a települések belső villamosenergia fogyasztási mixét és a fogyasztási
tendenciákat vete ük össze.

6. 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 közö . Ebből arra következtetünk, hogy jelentős és eltérő strukturális
átalakulás nem következe be, a fogyasztóii szegmensek változása és fogyasztási
profilja is kb. hasonlóan alakult az elmúlt években a két településen.
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Az alábbiakban láthatók a 2019-es év megoszlási adatai is, amelyekben már jelentős
eltéréseket tapasztalunk. Bajon 63%-os részesedéssel, Vértesszőlősön 49%-kal 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.

7. ábra - A két településen szolgáltato villamosenergia fogyasztás megoszlása 2019-ben
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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.

8. ábra - A bejelente légszennyezők és üvegházgázok adatbázisa a két településre vonatkozóan

A két településen a nem energiafogyasztásból keletkező ipari folyamatokkal
kapcsolatos ÜHG kibocsájtás minimális: 590,2 t.

Közlekedés
A közlekedés esetében megvizsgáljuk:
• A helyi lakosság ingázásából eredő kibocsájtást
• A helyi közutak (1-es, 11135 számú utak) forgalmából eredő kibocsájtást
• Valamint a településen belüli helyi egyéni utazásokat
Az összesíte kibocsájtás eléri a 10.353,03 tCO2-t, ami kifejeze en magas a települések
méretéhez képest. Elsősorban oka a Vértesszőlőst érintő országos 1-es főútvonal
tranzi orgalma.

10

KEHOP-1.2.1-18-2018-00044 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléle ormálás Vértesszőlős és Baj térségében

A közlekedési kibocsátás az alábbiakból tevődik össze:
a településre vonatkozó, személygépkocsival megte , a
lakótelepülésen belül történő munkába járás összesíte napi
időtartama egy irányba

20

perc

a településen regisztrált benzinüzemű személygépkocsik száma

1 800

db

a településen regisztrált gázolajüzemű (dízel) személygépkocsik
száma

760

db

10 000

jműkm / év

a település nem állami kezelésű útjain bonyolódó
autóbuszforgalom futási teljesítménye

közút
száma

kezdő szelvény

végszelvény

10

57,622

64,352

16013

1263

126

11135

0

1,9

3640

883

81

személygépkocsi kistehergépkocsi egyes autóbusz

10. ábra - A településre eső állami utak forgalma

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

kis tgk
km/nap

59494

13574

autóbusz
km/nap

nehéz tgk
km/nap

szerelvény
km/nap

motor
km/nap

2626

2216

5138

938

11. ábra - A közú forgalom becslés összegzése

Ezek alapján elmondható, hogy az 1-es főút forgalma szignifikánsan nagyobb, és így
magas kibocsájtási értékeket kapunk, összesen: 10.353,03 tCO2

Összegzés
Baj és Vértesszőlős teljes üvegházhatású gáz kibocsátása – az alkalmazo 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 ve tve az országos átlagnál lényegesen kisebb szerepet játszik a
klímaváltozás előidézésében.
Míg Magyarország esetén az egy főre jutó CO2 ekvivalens kibocsátás 6,63 tonnára
rúg, addig Baj és Vértesszőlős településegyü esben 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 keletkeze ÜHG kibocsátás több mint 40! %-át elnyeli, ami
nagyon ritka ado ság a hazai települések viszonylatában.
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Célkitűzések
Dekarbonizációs és mi gációs célkitűzések
Települési dekarbonizációs
célok és részcéljaik
ME A település
energiafelhasználásból
adódó ÜHG kibocsátásának
csökkentése
M-1 Lakossági energia
eredetű (villany+ gáz) ÜHG
kibocsátás csökkentése
M-2 Nagyipari szereplők
energia eredetű ÜHG
kibocsátás csökkentése
MK- Helyi közlekedési
eredetű ÜHG kibocsátás
csökkentése
M-3 Személygépjárművek
járműkm mutatójának
csökkentése
M-4 Alterna v hajtású
járművek arányának
növelése
MH- Hulladék eredetű ÜHG
kibocsátás csökkentése
M-5 Lerako települési
hulladék csökkentése
M-6 Települési folyékony
hulladék csökkentése

Bázisidőszak
(á ogó
céloknál
összesíte )
t CO2

2030 t
CO2

2050 t
CO2

Kibocsátás
csökkentés
%-a, 2030

Kibocsátás
csökkentés
%-a, 2050

12 675

9 506

4 753

25%

50%

12 041

9 031

4 516

25%

50%

590

443

221

25%

50%

10 353

7 765

3 882

25%

50%

59 494

44 621

22 310

25%

50%

25%

50%

n.a.
899

674

337

25%

50%

518

389

194

25%

50%

381

286

143

25%

50%

Adaptációs célkitűzések
Az adaptációs céloknak két fajtáját különböztetjük meg a klímastratégiában, az á ogó
célokat, és a specifikus célokat.
Az á ogó céloknál olyan célokat kell kijelölni, amelyek tükrözik a települések
elhivato ságát a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás iránt.
Specifikus célokokat a helyzetértékelésben bemutato , illetve a problémafa alapján
összegze felmerülő problématerületekre vonatkozóan kell kitűzni.
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ÁTFOGÓ ADAPTÁCIÓS CÉLOK
Aá-1: A térségre jellemző szélsőséges időjárási eseményekkel szembeni adap v
kapacitás növelés (hőhullámok, viharkárok)
Aá-2: A térségre jellemző villámárvizek okozta károkra való felkészül a települések
infrastrukturális fejlesztései, beruházásai során.
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 fen célkitűzések nem valósulhatnak meg a helyi érinte 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 nega v 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 természe 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 átalakíto táj mia a gyakoriságuk és
intenzitásuk növekszik, ezért a jövőben elsődleges célként kell tekinteni ezen jelenségek
intenzitásának csökkentésére, amelyhez a két település a megfelelően megterveze
természe /településfejlesztési átalakításokkal jelentős hozzájárulhat.
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Szemléle ormálási, klímatudatossági célkitűzések
Az adaptációs célokhoz hasonlóan a szemléle ormálási céloknál is megkülönböztetünk
á ogó célokat, és specifikus célokat. Á ogó célok ala a mi gáció (megelőzés) és az
alkalmazkodás célkitűzéseit támogató, folyamatos munkát értjük, ezért elsősorban ezen
mi gációs és adaptációs célok elérését segí elő, cselekvésekre ösztönöz, másrészt az
értékrend, a tűd megváltoztatására irányul.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÁTFOGÓ CÉLOK
Szá-1: A lakosság, és a helyi vállalkozások körében az energiatudatosság,
energiahatékonyság és energiatakarékosság fogalmainak megismertetése.
Szá-2: Elektromos és alterna v 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 megváltozo klímaviszonyokhoz való alkalmazkodás
ismereteinek terjesztése a lakosság körében
A megjelölt á ogó célok a mi gációs és adaptációs célokhoz igazodik, azokat kiegészí ,
erősí . 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 alterna vák 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 felkészí
a lakosságot az egyes várható időjárás jelenségek elleni védekezésére (hőhullámok,
csapadékkárok).

SZEMLÉLETFORMÁLÁS SPECIFIKUS CÉLJAI
A specifikus célok az á ogó 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 alterna v 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 ismer é válnak és
alkalmazzák ezeket.

Beavatkozási területek azonosítása és intézkedési javaslatok
Az intézkedési javaslatok során a célrendszerekhez kapcsolt beavatkozási területek
kerülnek hozzárendelésre. Az előző fejezethez hasonlóan i is a következő bontásban
kerülnek kijelölésre az intézkedések:
• Mi gációs intézkedési javaslatok
» A lakosság háztartási energiacsökkentésére irányuló intézkedések
támogatása
» Ipari, szolgáltatási szektorban működő vállalkozások energia eredetű
ÜHG kibocsátásának csökkentése
» A lakosság és a helyi vállalkozások által létesíte személygépjárműpark
korszerűsítése, az alterna v hajtású járművek arányának növelés,
alterna v közlekedési eszközök használata
» Hulladéktárolók korszerűsítése, a szelek v hulladék gyűjtésének, és
felhasználásának fejlesztése
• Adaptációs intézkedési javaslatok
» A szélsőséges időjárási helyzetek kezelésére (hőhullámok, viharkárok,
csapadékesemények) komplex tervek kidolgozása
» A települések felkészítése a villámárvizek okozta károk megelőzésére,
enyhítésére
» A települések környeze ado ságainak megóvása
» A

települések

lakosságának

tájékoztatása

a
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klímaváltozással
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kapcsolatban, kiemelten a hőhullámok és viharkárok szempontjából
» Fenntartható vízgazdálkodás megteremtése
• Szemléle ormálási intézkedési javaslatok
» A településeken a lakosság és a helyi vállalkozások körében
energiatudatosságra ösztönző akciók szervezése
» Az alterna v közlekedési lehetőségek ismereteinek elterjesztése a
lakosság körében
» A klímatudatosság, az energiahatékonyság szempontjainak a települési
szintű fejlesztési stratégiákba, rendeletekbe való beépítése
» A klímatudatosság elterjesztése, és a megváltozo klímaviszonyokhoz
való alkalmazkodás mélyebb ismereteinek átadása a lakó népesség
számára

Háztartásokban alkalmazható o honi prak kák
a klímavédelem és fenntarthatóság érdekében
Mit tehetünk környezetünkért, ha nincs
energiahatékonysági technológiánk?
A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a
fenntartható fejlődés alapelveivel, így alkalmazásuk nem rombolja a környezetet,
és szemben a nem megújuló energiaforrások (kőszén, kőolaj, földgáz stb.)
használatával, nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat, mint az üvegházhatás, a
levegőszennyezés vagy a vízszennyezés.
A szél- és napenergia-technológiák alkalmazása lehetőséget adnak arra, hogy az ember
saját maga állítsa elő az o honában használt villamos energiájának és vizének egy részét,
vagy akár egészét. De mik is ezek a technológiák, és mit tehetünk környezetünkért, ha
o honunkba még nincsenek beszerelve? Nézzünk meg párat közülük!

NAPELEM
A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását közvetlenül alakítja elektromos
árammá. A napelemekkel környezetbarát módon, széndioxid-kibocsátás nélkül
termelhetünk villamos áramot.
A napelem működése a rá eső napfény mennyiségén alapul, mely energiával rendelkező
részecskékből, fotonokból áll. Nagyon leegyszerűsítve, amikor a napelemet sü a nap,
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akkor a fotonok átadják energiájukat a cellákban lévő elektronoknak, amelyek ezáltal
szabaddá válnak, és a nega v oldal felé vándorolnak.
A napelem működése változik a nap folyamán. A megtermelt áram egy részét
felhasználjuk, a felesleges energia pedig az áramszolgáltató hálózatába kerül.
Mivel éjszaka nem éri fény, így ilyenkor nem képes áramot termelni, ezért a
villamosenergia szolgáltatótól vételezzük vissza a napközben megtermelt energiát.
Mivel rendszerint az éjszaka folyamán kevés az áramfogyasztás, ezért ennek mértéke a
legtöbb esetben elenyésző.
Az elektronok helyén “üres” területek keletkeznek, amelyek viszont a pozi v irányba
mozdulnak el. Ebből a nega v és pozi v irányba történő áramlásból jön létre az
elektromos tér és a feszültség.

Mivel tudjuk csökkenteni környezetünk energiafelhasználását,
ha még nincs napelemünk?
• Mosógép: ha alacsonyabb hőmérsékleten, de hosszabb programon mosunk,
kevesebb energiát használunk fel, mint a rövid, de magas hőmérsékletű
mosás esetén
• Mosogatógép: csak abban az esetben indítsuk el a készüléket, ha azt teljesen
meg van töltve, illetve enyhén szennyeze edények esetében rövid vagy eco
programot használunk
• Hűtőszekrény: hagyjuk kihűlni az ételeket, mielő betesszük a hűtőbe/
fagyasztóba, és alkalmanként leolvasztjuk a hűtőt, hogy az oldalfalra rakódo
jég leolvadjon, ugyanis úgy több energiát használ a készülék

HŐSZIVATTYÚ
A hősziva yú a környezet energiájának hasznosítására szolgáló berendezés, mellyel
lehetséges fűteni, hűteni, valamint melegvizet előállítani. A berendezés a működtetésére
felhasznált energiát nem közvetlenül hővé alakítja, hanem a külső energia segítségével
a hőt az alacsonyabb hőfokszintről egy magasabb hőfokszintre emeli, legtöbbször a
föld, a levegő és a víz által eltárolt napenergiát hasznosítva.

Mit tehetünk, ha még nincs hősziva yúnk?
Nincs kőbe vésve, hogy a lakás vagy a munkahely minden helyiségében ugyanolyan
melegnek kell lennie. A hőmérséklet 1-2 Celsius fokos csökkentésével akár 10%-os
energiamegtakarítás is elérhető.
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Amikor elmegyünk o honról, vegyük alacsonyabb fokozatra a fűtést. Ugyanez igaz a
munkahelyünkre is, amikor a munkaidő végén elindulunk haza. Munkavégzés elő
vagy este, illetve lefekvést megelőzően érdemes alaposan kiszellőztetni, hogy friss
legyen odabent a levegő. Azonban figyeljünk arra, hogy ablakokat télen ne hagyjuk 3-4
percnél tovább nyitva, mert a ól már a falak is kihűlhetnek.

SZÜRKEVÍZ HASZNOSÍTÁS
A szürkevíz a kézmosásnál és a mosásnál keletkező víz, ami azután UV-besugárzással
csírátlaníto , és a WC öblítésére kiválóan használható, így ivóvizet tudunk megspórolni.

Mit tehetünk, ha még nem hasznosítjuk a szürkevizet?
A legfontosabb, hogy takarékoskodjunk az ivóvízzel! Zuhanyzásnál, fogmosásnál,
mosogatásnál vagy borotválkozásnál is, ha éppen nem használjuk a vizet, zárjuk el!
Az megtakarítás maximalizálásához használjunk kis víz á olyású zuhanyrózsát, amely
olcsó és ugyanazt a kényelmet biztosítja.
A fen cikkből is jól látszik, hogy érdemes figyelmet fordítani az apró dolgokra is, hiszen
egy kis odafigyeléssel mi magunk is sokat tehetünk környezetünkért!

Alterna v csomagolás a műanyag helye
Az Európai Parlament 2019 elején fogadta el azt a döntést, miszerint 2021-től be ltja
az egyszer használatos műanyagokat, úgy, mint a szívószál, a fülpiszkáló, a műanyag
evőeszközök és poharak, és ez alól nem kivétel a csomagolás sem.
Nézzük, hogy a világ egyes részein mit használnak már helye e!

BANÁNLEVÉL
A thaiföldi szupermarketekben a műanyagcsomagolás
csökkentése érdekében már banánlevelekbe
csomagolják a friss termékeket. A délkelet-ázsiai
országokban a trópusi éghajlatnak köszönhetően
nagyon gazdagok a banánültetvények, hiszen egész
évben nőnek. Ezek a banánlevelek vízállóak, toxintól
és festéktől mentesek, de a legfontosabb, hogy
biológiailag lebomlóak, így végképp ideálisak arra,
hogy leváltsák a műanyag csomagolást a helyi boltokban.
Az ázsiai országok egyébként élen járnak a hulladáktermelésben, és ezzel sztában
is vannak, így még több alterna v megoldást keresnek arra, hogy elkerülhessék a
műanyagokat. 4
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NÖVÉNYI, ALGA ZACSKÓK
A chilei Margarita Talep terveze egy természetes
anyagból készült, biológiailag lebomló élelmiszer
csomagolást. A tervező azt is elárulta, hogy a
színezéshez is természetes anyagokat használnak,
a színezékeket gyümölcsökből és zöldségekből,
mint például áfonyából, káposztából, céklából és
sárgarépából nyernek ki.
A biozacskó alapja i is agar, és ez eljárás is hasonló, mint egy korábbi cikkünkben
az alga-palacknál: 80 fokra kell melegíteni az agart, majd addig hű k vissza, amíg
zselészerű nem lesz, és vékony, műanyagzacskó-állagot kapnak. A legfontosabb előnye,
hogy 2-3 hónap ala le is bomlik. 5

BIOCELLULÓZ
Egy lengyel cég fejleszte e ki a legújabb,
mezőgazdasági
hulladékból
készült
növényi
csomagolást, a biocellulózt. A Scoby-t (Symbio c
Culture Of Bacteria and Yeast) teljesen fenntartható
módon állítják el: a növényi hulladékokat (szalmát,
levelet stb.), valamint az el nem ado zöldségeket
és gyümölcsöket begyűj k, majd egy fermentációs
eljárás során alakítják át csomagolóanyaggá. A
gyártási folyamat során először egy kocsonyás állagú anyag jön létre, majd amikor ez
teljesen megszilárdul, körülbelül két hét ala , akkor van kész a biocellulóz.
Az így keletkeze anyagot körülbelül fél évig tudjuk használni az alacsony PH értékének
köszönhetően, és utána akár komposztálható is. 6
Számos ehhez hasonló technológiát találtak már ki azért, hogy megfékezzék a
műanyagszennyezést, hiszen a tengerekbe kerülő hulladékok 80 százaléka műanyag,
amely egyre nagyobb „hegyekbe” gyülemlik fel, és pusz tja el az o ani élővilágot.

4
Forrás: h ps://10daily.com.au/lifestyle/life/a190327xlv/thai-supermarket-ditches-plas c-packaging-for-eco-friendlybanana-leaves-20190327
5

Forrás: h ps://www.dezeen.com/2019/01/18/margarita-talep-algae-bioplas c-packaging-design/

6

Forrás: h ps://www.onegreenplanet.org/news/edible-plas c-free-food-packaging-kombucha/
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Önkormányza workshop,
Vértesszőlős Polgármesteri Hivatal, 2020.08.24.

Települési figyelemfelhívó akció (roma családi nap
keretében), Vértesszőlős Közösségi Ház, 2021.08.07.

Baj-Vértesszőlős Éghajlatváltozási kerekasztal alakuló
ülése, Baj, Polgármesteri hivatal, 2020.10.15.

Települési figyelemfelhívó akció (baji falunap keretében),
Baj Búcsú-tér, 2021.08.28.

Klímavédelmi konferencia I, 2021.05.25, ONLINE

Települési figyelemfelhívó akció (vértesszőlősi szüretünnep),
Vértesszőlős Tájház és környéke, 2021.09.25.

Szakirányú klímavédelmi tanulmányi kirándulás,
Tata-Agostyán Ökofalu, 2021.06.30.

Interak v klímavédelmi kiállítás, krea v és játékos
foglalkozások, Vértesszőlős Közösségi Ház, 2021.10.04-09.

20

KEHOP-1.2.1-18-2018-00044 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléle ormálás Vértesszőlős és Baj térségében

