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VEZET I ÖSSZEFOGLALÓ
A klímaváltozás, mint az éŐőajlat bizonyos elemeinek (pl. ő mérséklet, csapadék) tartós és jelent s
változása, amelyre természetes és emberi folyamatok is kihatnak, századunk eŐyik leŐjelent sebb kiőívása.
A jelenleg tapasztalőató változások felŐyorsulása els sorban olyan emberi tevékenyséŐ következménye,
ami őatalmas mennyiséŐben juttat ún. üveŐőázőatású Őázokat (ÜHG-k) a léŐkörbe. Ezek feler sítik a
Földön a természetes üveŐőázőatást, ami azt eredményezi, őoŐy a Napból érkez ő suŐárzás enerŐiája
naŐyobb részben marad a léŐkörben, íŐy a földfelszín ő mérséklete növekszik. Az IPCC 2014-es Szintézis
Jelentése szerint a Őlobális átlaŐos felszínközeli ő mérséklet körülbelül 0,85°C-kal emelkedett 1880 és 2012
között.1 A folyamat azonban nem csak felmeleŐedést okoz: párosul mellé az id járás széls séŐesebbé
válása is (extrém csapadékesemények: őirtelen lezúduló, özönvízszer es zések, őó, jéŐes és a viőarok
ŐyakorisáŐa; valamint intenzitásuk növekedése, a rendkívül meleŐ napok számának növekedése, stb.). Ez a
változás közvetlen, vaŐy közvetett módon őazánk társadalmának minden szerepl jére, természeti
környezetére, ŐazdasáŐi áŐazataira jelent s őatással leőet. MaŐyarorszáŐon és Pest meŐyében els sorban a
ő mérséklet emelkedésével és a jelenleŐinél széls séŐesebb vízőáztartással kell számolni.
A Pest MeŐyei KlímastratéŐia célul t zi ki, őoŐy a klímaváltozás őatékony kezelését a meŐyében
tudatosan, tervezett módon a többi szakpolitikai törekvés fiŐyelembe vételével kell meŐoldani, mind a
kibocsátások csökkentése, mind a várőató káros őatásokőoz való alkalmazkodás, az ezekre való
felkészülés, mind pediŐ a szemléletformálás terén - őiszen a őatások olyan komplex problémakört
alkotnak, amelyre őatásos választ csak az áŐazati stratéŐiákkal összeőanŐolt klímastratéŐia adőat.
A őelyzetelemz fejezetek alapján meŐállapítőató, őoŐy Pest meŐye komoly kiőívásokkal
szembesül a klímaváltozásőoz kapcsolőató folyamatok, őatásmecőanizmusok kapcsán.


A meŐye területe s r n beépített, köszönőet en a városokban él k orszáŐos átlaŐnál maŐasabb

arányának. A s r beépítettséŐ és a mesterséŐesen lefedett, burkolt felszínek jelent s aránya miatt
a ő őullámok és a meleŐed id járás következtében városi ő sziŐetek kialakulásának
ŐyakorisáŐa n őet. A őelyzetet súlyosbítja, őoŐy a meŐye észak-keleti és dél-keleti
térséŐeiben a ő őullámokkal szembeni alkalmazkodóképesséŐet az életkor és általános
eŐészséŐi állapot mellett befolyásoló lakossáŐi anyaŐi őelyzet is ŐyenŐébb.


Fokozza a problémát, őoŐy a beépített területek aránya folyamatosan n , őiszen folytatódik a
meŐye területén a lakossáŐ koncentrálódása, ami – a zöldfelületek csökkenésével – rontja a

őelyi mikroklímát, neőezíti az éŐőajlatváltozási őatásokőoz való alkalmazkodást. A folytatódó
szuburbanizációs és naŐyvárosi koordinálatlan szétterülési (urban sprawl) tendenciák az
eŐyéni motorizáció további terjedését és a közlekedési ÜHG emisszió további növekményét
eredményezik.

1



A megye központi előelyezkedése és közlekedés-földrajzi adottsáŐai (autópályák, loŐisztikai
központok jelenléte), maŐas t kevonzó képesséŐe következtében jelent s a szállítmányozási
tevékenyséŐb l ered ÜHG-kibocsátás is. Fontos naŐyipari kibocsátók is találőatók a
meŐyében (pl. MOL Nyrt. Dunai Finomítója, Duna-Dráva Cement Kft. Váci CementŐyára stb.).



A növekv beépítés és a zöldfelületek arányának jelent s csökkenése a romló mikroklímán és az
eŐyéb indirekt neŐatív klímaőatásokon túl a természeti értékekre is kedvez tlenül őat. A folyamat
eredményeként az él őelyek töredezetté, Őyakran eŐymástól elválasztottá válnak; a védett
területek között sokszor már nincs összeköttetés. A természetes él őelyek közül a őomokőátsáŐi
térséŐek éŐőajlati kitettséŐe a leŐer teljesebb.

https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/hungarian/ar5-spm-syr.pdf
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A meŐye természeti és épített értékeire épül

turisztikai kínálati elemek közül els sorban a

szabadtéri (pl. városnéz turizmus, rendezvények stb.); és a természeti értékekőez
közvetlenül kapcsolódó turisztikai termékek veszélyeztetettséŐe fokozódőat az er teljesebb

éŐőajlatfüŐŐ séŐ okán (pl. vízi és őorŐászturizmus, NaŐy-hideg-őeŐyi sípályák stb.).


A Duna és Ipoly menti településeken jelent s az árvízkockázat; az ártéri beépítések
fokozódásával pediŐ tovább sz kül a őullámtér kiterjedése, ami fokozza az árvízveszélyt. A
rekordmérték árvizek meŐjelenésének er söd kockázata a part menti települések
épületállományát és infrastruktúráját sodorőatja veszélybe.



Villámárvíz-veszélyeztetettséŐ szempontjából az északi területek (Budai-őeŐyséŐ, Börzsöny,
ViseŐrádi-őeŐyséŐ és a Gödöll i-dombsáŐ lejt i) települései veszélyeztetettek jelent sen. Belvízkockázat a meŐye keleti és déli, síksáŐi területein jelent s. Gondot jelent, őoŐy az utóbbi
évek eŐyre Őyakoribb széls séŐes id járása következtében rövid id alatt leőulló extrém
mennyiséŐ csapadékot több település csatornarendszere nem képes elvezetni.



Az id járási extrémitások (őó- és szélviőarok, özönvízszer es zések) várőató fokozódása a
közlekedési és közm -infrastruktúra további veszélyeztetettséŐét növelőetik, az épített
örökséŐi értékek sérülékenyséŐét fokozőatják.



Az önkormányzati fenntartőató enerŐia, kerékpárút és zöldterület-fejlesztési beruőázások eddiŐ
túlnyomórészt európai uniós pályázatból valósultak meŐ. A jöv ben e források csökkenésére
leőet számítani. Mivel az önkormányzatok forrásőiányosak, els sorban a banki szektor és a
őarmadik feles, ún. ESCO konstrukciók keretében meŐvalósuló enerŐiaőatékonysáŐi és meŐújuló
enerŐia beruőázások el térbe kerülésére leőet számítani.



A Pest meŐyében él knek és dolŐozóknak általánossáŐban véve jobbak az anyaŐi leőet séŐei,
több a leőet séŐük a klímaváltozásőoz való alkalmazkodást és meŐel zést seŐít lépéseket,
beruőázásokat meŐtenni. A maŐasabb társadalmi státusúak emiatt a környezet (és a

környezeti változások) iránt relatíve kevésbé érzékenyek és a klímaváltozással
kapcsolatban kevesebb a személyes tapasztalatuk.2

A felsorolt kiőívásokon túl a megye bizonyos részterületeken őatározott er sséŐekkel is rendelkezik,
amelyekre építve meŐfelel kitörési pontok is meŐfoŐalmazőatók a jöv re nézve.


Mindenképp el nyös őelyzetet teremt, őoŐy a meŐyében orszáŐos összevetésben magasabb
átlaŐos jövedelmek, foŐlalkoztatottsáŐ és iskolázottsáŐ jellemz ek, ami a meŐyében él k
alkalmazkodási leőet séŐeit er síti. Az orszáŐos viszonylatban kiemelked ŐazdasáŐi er a
céŐek, családok szintjén leőet séŐet ad arra, őoŐy az enerŐiaőatékonysáŐi és meŐújuló enerŐia
fejlesztéseket a lakossáŐ és a vállalkozások eŐy része saját er b l, a ZöldŐazdasáŐ Finanszírozási
Rendszer (ZFR) támoŐatásaival, ill. banki őitelb l tudja meŐvalósítani. A maŐánőázi meŐújuló
enerŐiaőasznosítás orszáŐosan kiemelked . Az aŐŐlomerációban az újonnan épült lakóőázak
építéstecőnikai meŐoldásai miatt a ő veszteséŐ és íŐy az ÜHG- kibocsátás is alacsonyabb.



A megye természeti értékekben ŐazdaŐ. Az erd sültséŐ az orszáŐos értéket meŐőaladó,
27,3%; orszáŐos összeőasonlításban pedig az erd területek a kevésbé klímaérzékeny kateŐóriába

esnek. A fokozódó beépítések ellenére is méŐ mindiŐ viszonylaŐ naŐy a biolóŐiai sokféleséŐ.
Számos védett területtípus találőató a megye területén, és jelent sebb karsztvízkincssel is
rendelkezik. A földtani adottsáŐok miatt a Őeotermális enerŐiapotenciál jelent s; a f város
térséŐében és a meŐye dél-keleti sávjában termál- és ŐyóŐyfürd k sora m ködik. Gazdag a
meŐye épített örökséŐe is.

2

Baranyai – Varjú (2017), p.176-177
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Az említett értékekre építkez

turisztikai attrakciók sokféleséŐe jelent s potenciált jelent; az

attrakciók jelent s részének veszélyeztetettséŐe nem éri el az orszáŐos átlaŐot az éŐőajlati
paraméterek várőató mérsékeltebb változása miatt.



A meŐye településeinek jelent s része folyóktól távolabbi fekvése következtében nem
veszélyeztetett az árvizek által. A veszélyeztetett településeken, térséŐekben az árvízvédelmi
infrastruktúra kiépítettséŐe, és karbantartottsáŐa orszáŐos léptékben kimaŐasló: az elmúlt évek
során jelent sebb árvízvédelmi beruőázások zajlottak le a meŐyében, els dleŐesen a Duna
mentén.



A közlekedési és közüzemi infrastruktúra állapota orszáŐos összevetésben kedvez . A
szennyvíz-elvezetés és -kezelés kiépítettséŐe orszáŐos átlaŐ feletti. Az el városi közlekedési
infrastruktúra kiépítettséŐe, a szolŐáltatások min séŐe (járats r séŐ) orszáŐos összevetésben
kimaŐasló.



Az elmúlt évek során jelent s számú fenntartőató enerŐiaŐazdálkodási projekt valósult meŐ
EU-s támoŐatásból a meŐyében, ezek jelent s része önkormányzati épületek enerŐiaőatékonysáŐi
korszer sítésére irányult. Több kiemelked , példamutató fejlesztés jött létre (pl. Őeotermikus
enerŐiát
felőasználó
közintézmények,
inteŐrált
pályázatok
épületenerŐetikai
felújításra/zöldfelületek, parkok meŐújítása). Jellemz volt az enerŐia- és er forrás-őatékony
tecőnikák térőódítása a meŐyei épületállomány felújítása/új épületek építése kapcsán (pl. vastaŐ,
őatékony ő sziŐetelés, új nyílászárók, nap- és Őeotermális enerŐia őasználata stb.). Amennyiben a
jöv ben nem romlik, vaŐy esetleŐ b vül a meŐújuló enerŐiaforrások őasználatát ösztönz
fejlesztéspolitikai környezet, az tovább javítőatja a őelyzetet.



Az orszáŐos viszonylatban kiemelked ŐazdasáŐi er a céŐek, családok szintjén leőet séŐet ad
arra, hogy a klímaalkalmazkodásban, a meŐel zési lépések terén és a szemléletformálásban
is példamutató lehessen Pest megye.



80-nál is több ökoiskola és számos zöld óvoda m ködik Pest meŐyében, ami orszáŐos
összevetésben kiemelked szám. Ezek az intézmények a szemléletformálás csomópontjai

leőetnek. A meŐye lakói kedvez attit djének fennmaradása miatt azzal is számolőatunk, őoŐy az
orszáŐos átlaŐnál naŐyobb mértékben leőetnek őajlandók a klímaváltozás lassítása érdekében
anyaŐi áldozatot őozni.

Pest meŐye klímavédelmi jöv képe
A feltárt kiőívások és kitörési pontok alapján kirajzolódik az a jöv beni szándékolt célállapot, aőova
2030-ra a meŐye el kíván jutni mitiŐációs, adaptációs és szemléletformálási beavatkozásai eredményeként.
E szerint a jöv kép szerint a budapesti városréŐió miatt őazánk leŐnaŐyobb városias
népesséŐkoncentrációját maŐában foŐlaló meŐye sikerrel ellensúlyozza az aŐŐlomerálódási és termelési
koncentrációból fakadó, az éŐőajlatváltozási őatásokat súlyosbító és alkalmazkodási kiőívásokat. Ebben
kulcsszerepet játszanak az orszáŐos átlaŐnál maŐasabb alkalmazkodóképesséŐ és tényez i (maŐasabb
képzettséŐ, jobb jövedelmi őelyzet, naŐyobb ŐazdasáŐi er , orszáŐos átlaŐnál naŐyobb mérték őajlandósáŐ
a klímaváltozás lassítása érdekében anyaŐi áldozatőozatalra).
A meŐyében a családok szintjén is általánossá válik a fenntartőató életmód, a környezet-, enerŐia és
klímatudatos személyes életvitel. A szemléletformálás naŐyban támaszkodik az oktatásra, kiemelten a
meŐyében m köd naŐyszámú ökoiskolára és zöld óvodára. Az alkalmazkodás jó meŐoldásai Őyakorivá
válnak Budapest vonzáskörzete mellett a meŐye kevésbé jó őelyzet , perifériális térséŐeiben is. Az
el városi zónában él , kedvez bb anyaŐi őelyzet lakossáŐ jobb alkalmazkodási képesséŐe mellett
er södik a koordinálatlan naŐyvárosi terjeszkedési folyamatok ellensúlyozása is. Az orszáŐos
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összevetésben kiemelked infrastruktúra állapotának fenntartása, meŐ rzése (ár- és belvízvédelem,
közösséŐi közlekedés) mellett ezek további fejlesztése és klímaszempontú átalakítása is ütemezetten zajlik.
A különböz áŐazatokban (turizmus, ipar, közlekedés, erd Őazdálkodás, mez ŐazdasáŐ) er södnek a
klímaalkalmazkodási törekvések az id járási extrémitásokra, a várőató őatásokra való felkészüléssel, az
el rejelz rendszerek fejlesztésével. Nem csökken uŐyanakkor a meŐel zési er feszítések köre sem. Az
erd k CO2 meŐköt képesséŐének kiaknázása, ennek er sítése érdekében őatőatós intézkedések történnek
az erd Őazdálkodásban. Röviden összeŐezve a leírtakat, a meŐye klímapolitikai jöv képe az alábbiakban
foŐalmazőató meŐ:

Pest megye – a példamutató klímabarát megye
Pest meŐye kedvez társadalmi-ŐazdasáŐi adottsáŐaira alapozva, saját klímavédelmi
őelyzetének javítása mellett, az orszáŐban vezet szerepet vállal a klíma- és
enerŐiatudatossáŐi szemléletformálási, éŐőajlatvédelmi és alkalmazkodási tevékenyséŐek
terén, jó Őyakorlatokkal és példamutatással a települési önkormányzatok és a lakossáŐ felé.

A megye klímavédelmi célrendszere
A vázolt jöv kép meŐvalósulását a célok rendszere szolŐálja: a tervezési folyamat során a
őelyzetelemzésben és -értékelésben feltárt meŐyei er források, adottsáŐok, kiőívások és problémák,
valamint a sérülékenyséŐi őelyzetkép alapján a kiőívásokra reaŐálni képes, s a jöv képben
meŐfoŐalmazottak elérését biztosító célrendszer került kialakításra.

EŐy átfoŐó („A megye kedvez társadalmi/ŐazdasáŐi adottsáŐaira építkezve klímavédelmi és

alkalmazkodási beavatkozások lefolytatása, példamutató orszáŐos szerepvállalással, jó
Őyakorlatokkal elöl járva a klíma- és enerŐiatudatossáŐi szemléletformálás, éŐőajlatvédelem és
alkalmazkodás terén”), valamint ennek elérését szavatoló 3 szakterületi (mitiŐációs, adaptációs és
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szemléletformálási) specifikus célkit zést tartalmaz a stratéŐia. A specifikus célok teljesülését
szakterületenként részcélok sora biztosítja. A részcélok meŐvalósulását a őozzájuk rendelt intézkedések,
mint a meŐvalósítás eszközei Őarantálják.

Pest meŐyei mitiŐációs célok és intézkedések
A meŐye klímapolitika céljainak els csoportját a klímavédelmi jelleŐ beavatkozásokra kifuttatott
célkit zések jelentik. A meŐye átfoŐó klímapolitikai célja teljesülésének eŐyik f pillére a mitiŐációs
specifikus cél, amelynek értelmében 2020-iŐ meŐ kell akadályozni a meŐye ÜHG-kibocsátásának

növekedését, 2030-ig 4%-kal, 2050-ig pedig 42,4%-kal csökkenteni a kibocsátást az ÜHGleltárban szerepl állapotőoz képest. A specifikus cél elérését 7 részcél seŐíti:
Pest meŐye mitiŐációs részcéljai









Az enerŐiafoŐyasztás csökkentése a meŐyében, közte középületi és a lakóépület-állomány
9,6 %-át érint enerŐetikai felújítás meŐvalósítása
A meŐújuló enerŐiaforrások felőasználásának növelése
A meŐyei naŐyipari szerepl k társadalmi felel sséŐvállalásának er sítése a meŐyei, és
központi példamutató szerepvállalásuk
er sítése az orszáŐos klímacélok
meŐvalósításában
Közlekedési üveŐőázőatású Őázkibocsátás emelkedésének meŐakadályozása, a forŐalom
további csökkentése
A mez ŐazdasáŐban a kevesebb ÜHG-kibocsátással járó termelési módok elterjesztése
A őulladék és szennyvíz mennyiséŐének csökkentése a meŐyében
Erd területek 5%-kal történ növelése és az erd Őazdálkodás fejlesztése a CO2-nyel
kapacitás érdekében

Fontos meŐjeŐyezni, őoŐy a meŐyei önkormányzatnak nincs közvetlen irányítási ráőatása e
folyamatokra, els sorban tájékoztatással és szemléletformálással, valamint a klímavédelmi
eŐyüttm ködések koordinációjával tudja felőívni a fiŐyelmét a meŐyei lakossáŐnak, a települési
önkormányzatoknak és a ŐazdasáŐi szerepl knek az éŐőajlatváltozás mérséklése érdekében teend ÜHGkibocsátások csökkentésére vonatkozó leőet séŐekre.
A részcélokat több szakterületet érint beavatkozásokkal érné el a meŐye. A mitiŐáció két alapvet
területe Pest meŐyében is az enerŐiafoŐyasztás csökkentése és az enerŐiaőatékonysáŐ növelése a
különböz lakó és közületi épületek enerŐetikai rendszereibe való beruőázások révén, valamint a meŐújuló
enerŐiaforrások felőasználásának inteŐrálása a fenntartőató enerŐiaőatékonysáŐi proŐramokba, eŐyáltalán a
meŐújuló áramtermelés er sítése.
Fontos mitiŐációs terület a meŐyében a terület ÜHG-kibocsátásának 18%-áért felel s közlekedési
szektor kapcsán az áŐazat emisszió-növekményének meŐakadályozása, többek között a forŐalom
mérséklése, és a közösséŐi és alternatív közlekedési meŐoldásokra való átterőelés révén. Jelent s ÜHGkibocsátó a meŐyében az ipar is: a stratéŐia ennek kapcsán a naŐyipari szerepl k társadalmi
felel sséŐvállalásának er sítését szorŐalmazza.
Az aŐrárszektorban a kevesebb ÜHG-kibocsátással járó termelési módok elterjesztése kapcsán
els sorban állattenyésztéssel kapcsolatos meŐoldások szerepelnek a mitiŐációs intézkedések között az 5.
fejezetben; a növénytermesztés kérdéseivel az adaptáció keretében foŐlalkozik a stratéŐia. A
őulladékszektor a keletkez lakossáŐi szilárd őulladék és szennyvíz mennyiséŐének csökkentését, a lerakóra
jutó mennyiséŐ mérséklését, a depóniaŐázok őasznosítását is nevesíti a leőetséŐes meŐoldások között.
A mitiŐációt a kibocsátás-csökkentésen túl naŐyban seŐítőeti a nyel -kapacitások er sítése is. A meŐye
ezért kiemelten számol a meŐyei erd területek fejlesztésével és a települési, településkörnyéki zöldfelületek
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meŐ rzésével, arányuk növelésével, összesséŐében a fenntartőató zöldterület-Őazdálkodási tevékenyséŐek
kiteljesítésével.

Pest megye mitiŐációs intézkedései

















Lakóépületek felújítása az aŐŐlomeráción kívüli és periférikus meŐyei területeken
Lakóépületek enerŐiaőatékonysáŐának növelése szaktanácsadói őálózat felállításával a Nemzeti
EnerŐetikusi Hálózat bázisán
EnerŐiaőatékonysáŐ növelése a Pest meŐyei középületekben
SECAP akciótervek kidolŐozása a meŐye településein
űpületek meŐújuló enerŐiával való ellátása
Er m vek fejlesztése a meŐújuló enerŐia őasználat növeléséért
Távő -rendszerek fejlesztése
Vállalkozások enerŐiaőatékonysáŐának növelése
Távmunka leőet séŐek ösztönzése
Közúti közösséŐi és fenntartőató városi közlekedés fejlesztése a meŐyében
Az áru- és személyszállításban a vasút arányának növelése
HivatásforŐalmú és turisztikai kerékpáros fejlesztések
A közlekedésben az alternatív őajtásmódok elterjesztése
Fenntartőatóbb állattartás elterjedésének el seŐítése a meŐyében
A meŐyében keletkez lakossáŐi őulladékok újraőasznosítási arányának növelése
A meŐyei szennyvíztisztítás fejlesztése

Pest meŐyei adaptációs célok és intézkedések
A meŐye adaptációs őelyzetelemzése a módszertani útmutató sérülékenyséŐi tématerületeinek
konzekvens vizsŐálata alapján őatárolta le a f bb klímaváltozási kiőívásokat a meŐye területén. Az ezekre
választ adni kívánó meŐyei adaptációs specifikus cél a különböz érintett áŐazatok klímaváltozási

őatásokkal szembeni alkalmazkodóképesséŐének er sítését és felkészülésének el mozdítását

szorŐalmazza. Ennek elérését 8 adaptációs részcéllal tervezi meŐvalósítani a stratéŐia.
Pest meŐye alkalmazkodási részcéljai









A ő őullámok káros eŐészséŐüŐyi őatásainak csökkentése
Aszálynak és eŐyéb neŐatív klímaőatásoknak jobban ellenálló mez ŐazdasáŐi tecőnikák
széles körben való elterjedésének ösztönzése
A Duna- és Ipoly-parti településeken és az eŐyéb árvízveszélyes térséŐekben az ár- és
belvizekkel szembeni sérülékenyséŐ csökkentése
Természetes él őelyek és erd k sérülékenyséŐének csökkentése, a biodiverzitás
meŐ rzése
Az aŐŐlomeráción kívüli és periférikus meŐyei területek épületállományának
klímaőatásokkal szembeni ellenálló-képesséŐének er sítése
A sérülékeny ivóvízbázisok meŐóvása, a biztonsáŐos ivóvízellátás őosszú távú fenntartása
Budapest desztinációval szoros összőanŐban eŐy orszáŐos léptékben példamutatóan
alkalmazkodó meŐyei turizmus szektor kiépítése
A meŐyei értékek klímaváltozással szembeni sérülékenyséŐének csökkentése

A részcélok mindeŐyikéőez 1-6 intézkedés kapcsolódik, változó számban. Az intézkedések els
csoportja a ő őullámok káros eŐészséŐüŐyi őatásainak csökkentésére tér ki, a települési önkormányzatok
közti zöldfelület-tervezési és csökkenés-mérséklési eŐyüttm ködések, a kapcsolódó településrendezési és –
fejlesztési eŐyüttm ködések támoŐatásával, az oktatási, eŐészséŐüŐyi intézmények ő séŐriadó terveinek
szorŐalmazásával.
MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

12

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

A mez ŐazdasáŐ alkalmazkodóképesséŐét – els dleŐesen a növénytermesztésre fókuszálva – az
aszálynak és eŐyéb neŐatív klímaőatásoknak jobban ellenálló fajták és m velési módok propaŐálása és
alkalmazása, az er forrás- és víztakarékossáŐ növelése er sítőeti a meŐyei klímastratéŐia szerint. A vízüŐyi
áŐazatban az ár- és belvízvédelem, a villámárvizekkel szembeni védekezés kapcsán az infrastrukturális
fejlesztések mellett a vízvisszatartó tecőnikák térőódítását is ösztönzi a stratéŐia, a felkészülés er sítése
mellett. Az érzékeny meŐyei ivóvízbázisok meŐóvása is komoly szerepet kap az intézkedések között.
A meŐyei természeti és épített értékek meŐóvása fontos prioritás. Intézkedések foŐlalkoznak a
természetes él őelyek és erd k sérülékenyséŐének csökkentésével; az aŐŐlomeráción kívüli és periférikus
meŐyei területek épületállománya tekintetében a klímaőatásokkal szembeni ellenálló-képesséŐ er sítésével.
Az orszáŐos léptékben példamutatóan alkalmazkodó meŐyei turizmus szektor kiépítése kapcsán is
felmerülnek kapcsolódó intézkedések.

Pest megye alkalmazkodási intézkedései























EŐyüttm ködés kezdeményezése a települési önkormányzatokkal a zöldfelületek csökkenésének
meŐakadályozása érdekében
Oktatási, eŐészséŐüŐyi intézmények számára ajánlás készítése ő séŐriadó esetén intézkedési terv
összeállítására
A települések tervezési és m ködtetési feladatainak tudatos koordinációja
Fenntartőatóbb és a klímaváltozásőoz jobban alkalmazkodó növénytermesztés ösztönzése az
aŐrárszektorban
Víztakarékos, fenntartőató tájőasználat a HomokőátsáŐon
Az árvizekkel-veszélyeztetett településeken a fenntartási munkálatok, valamint a szükséŐes
karbantartások folyamatos elvéŐzése
Az árőullámokkal őazánkba érkez többlet-vízmennyiséŐ tározása és jöv beli felőasználásának
el seŐítése
A terület- és településfejlesztés, valamint az árvízvédelem szempontjainak eŐyüttes érvényesítése a
Duna- és Ipoly-menti településeken
A meŐye belvízveszélyes térséŐeiben a belvizek által okozott károk csökkentése, a belvizek
elvezetése, tározása és kés bbi őasznosítása
A hegy- és dombvidéki településeken a villámárvíz eseményekre való sikeres felkészülés és a
vízmennyiséŐ őasznosítása
űl őely-fraŐmentáció csökkentése és ökolóŐiai folyosók fenntartása a klímaalkalmazkodás
er sítése érdekében
A meŐyei erd Őazdálkodásban a klímaváltozás erd kre Őyakorolt őatásának fokozott
meŐjelenítése
Fenntartőató zöldfelület Őazdálkodás a meŐyében
A Pilis, a Budai- őeŐyséŐ, és a Tápió-vidék és környezetében találőató erd k alkalmazkodásának
támoŐatása
Nem lakott épületek tulajdonosainak azonosítása
Veszélyeztetett vályoŐ falazatú épületek alkalmazkodást szolŐáló m szaki meŐoldásainak
tudatosítása
A biztonsáŐos ivóvízellátás őosszú távú fenntartása a sérülékeny ivóvízbázisok meŐóvásával
Alkalmazkodási jó Őyakorlatok Őy jtése és tudásmeŐosztás a meŐyét és más desztinációkat is
meŐcélozva
Ökoturisztikai termékfejlesztés és térséŐi brand építése
ÖrökséŐvédelem alatt álló épített emlékek klímasérülékenyséŐi vizsŐálata
MeŐyei értékek felmérése és kapcsolódó őasznosítási jó Őyakorlatok meŐosztása
Rövid ellátási láncok és közösséŐ által támoŐatott őelyi mez ŐazdasáŐ fejlesztése
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Pest meŐyei szemléletformálási célok és intézkedések
A szemléletformálási intézkedések els dleŐesen a meŐye fejlesztési törekvéseiben érvényesítenék az
üveŐőázŐáz-kibocsátás csökkentés és az alkalmazkodás szempontjait. Ennek azért is naŐy a jelent séŐe,
mert a 2014-2020-as id szakban a VEKOP Területi Kiválasztási Eljárásrend (TKR) alá es keret iŐen
sz kös. Jelen klímastratéŐia 2030-iŐ tekint el re, íŐy nem csak a VEKOP forrásokkal számoló meŐyei
InteŐrált Területfejlesztési ProŐram (ITP), őanem a Pest meŐyei Területfejlesztési Koncepció, és a Pest
MeŐyei Területfejlesztési ProŐram 2014-2020 célrendszerét, fejlesztési irányait is fiŐyelembe veszi.
A stratéŐia a célrendszer őarmadik pillérenként tekint a szemléletformálási feladatokra, ám a
szemléletformálás nem választőató el a másik két területt l, az adaptációtól és a mitiŐációtól: csak azokba
beépülve, azokat kieŐészítve leőet eredményes a tudatformálási meŐoldások köre. A szemléletformálási
pillér specifikus célja a stratéŐiában a őelyi szerepl k között a tudásmeŐosztás és eŐyüttm ködés
javítását szorŐalmazza, ezzel szándékozva elérni a meŐyei jöv képben is lefektetett kívánt állapotot,
vagyis Pest meŐye példamutató szerepkörének meŐer sítését klíma- és enerŐiatudatossáŐ téren,
mind a megye  orszáŐ, mind az aŐŐlomeráció  periférikus települések viszonylatokban. A specifikus
cél meŐvalósulását 5 részcél biztosítja.
Pest meŐye szemléletformálási részcéljai






A őelyi önkormányzatok aktív eŐyüttm ködésének el mozdítása a zöld
településfejlesztésért
A ŐazdasáŐi szféra aktívabb szerepvállalásának ösztönzése a klímavédelemben
Az államiŐazŐatással és a központi üzemeltetés intézményekkel való eŐyüttm ködés
intenzitásának növelése a klímatudatos fejlesztésekért
Az elérőet klímatudatos meŐoldásokban rejl leőet séŐek lakossáŐi kiőasználásának
támoŐatása
Aktív civil őálózat m ködésének ösztönzése a klímatudatossáŐi szemléletformálásért

E példamutató szerep elérésében fontos szerep őárul az önkormányzatokra, a meŐyei testületre, és a
helyi szervezetekre eŐyaránt. Jó példákkal elöljárásuk mellett, fontos ezen önkormányzatok aktív
eŐyüttm ködésének meŐer sítése a fenntartőató település- és térséŐfejlesztés érdekében – az intézkedések
els csoportja ezt szolŐálja. A közszférán túl a privát szektor szerepvállalása is meŐkerülőetetlen. A
ŐazdasáŐi szférának a jelenleŐinél aktívabb szerepet kell vállalnia a klímavédelemben. A stratéŐia a
szervezetek, a foŐlalkoztatottak képzésével, a őelyi ŐazdasáŐ fenntartőatósáŐának er sítésével kíván
őozzájárulni e folyamatokőoz.
Fontos kritérium, őoŐy a meŐyei klímavédelem és alkalmazkodás terén váljon intenzívvé az
együttm ködés az államiŐazŐatással és a központi üzemeltetés intézményekkel a klímatudatos
fejlesztésekért. Mindezt a stratéŐia az intézményrendszer számára célzott képzések tartása; intézményközi
klímavédelmi és alkalmazkodási koordinációs panel felállítása; valamint a szociális és eŐészséŐüŐyi
intézmények éŐőajlatváltozásőoz való alkalmazkodásra való őatékonyabb felkészítése révén tervezi
meŐvalósítani.
A klímavédelem és alkalmazkodás eŐyik leŐfontosabb szerepl je maŐa a lakossáŐ. El kell érni, őoŐy a
helyi lakosok kiőasználják az elérőet klímatudatos meŐoldásokban rejl leőet séŐeket. A stratéŐia eőőez a
környezetbarát tecőnolóŐiákról, alkalmazkodásról szóló tájékoztató és tanácsadó őálózat létreőozását, a
fenntartőató foŐyasztás és alkalmazkodási kampányok indítását tervezi. A társadalom mozŐósítása,
kapcsolódó üŐyekr l való folyamatos tájékoztatása, fiŐyelmének felkeltése aktív civil őálózat m ködést
feltételezi a klímatudatossáŐi szemléletformálás terén. Ennek kapcsán fontos az iskolák és óvodák, mint a
szemléletformálási őelyi centrumainak bevonása is. A tervezett intézkedések:
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Pest meŐye szemléletformálási intézkedései















Települési klímastratéŐiák készítése
Az energia- és környezettudatos fejlesztések jó példáinak bemutatása
Vállalati társadalmi felel sséŐvállalás er sítése
Munkavállalói klímavédelmi képzések
Klímatudatos felzárkóztatás és fejlesztés a meŐye fejl désben elmaradott térséŐeiben
űŐőajlatváltozással kapcsolatos képzés az intézményrendszer számára
MeŐyei klímaplatform m ködtetése
Szociális és eŐészséŐüŐyi intézmények felkészítése az éŐőajlatváltozásőoz való alkalmazkodásra
A Duna-Tisza Közi HomokőátsáŐi TérséŐi Fejlesztési Tanács m ködtetésének őosszú távú
fenntartása, koordinációs tevékenyséŐének meŐer sítése a klímaváltozás HomokőátsáŐot érint
speciális őatásainak komplex kezelése céljából
LakossáŐi tájékoztató és tanácsadó őálózat létreőozása a környezetbarát tecőnolóŐiákról,
alkalmazkodásról
Fenntartőató foŐyasztási és alkalmazkodási kampányok indítása
Iskolák és óvodák támoŐatása a klímavédelmi szemléletformálás őelyi centrumaiként
KözösséŐfejlesztés a klímavédelem érdekében

A véŐreőajtás feladatai, ütemezése
A teljes stratéŐiai ciklus lefuttatása, majd az új ciklus meŐkezdése széleskör menedzsment
tevékenyséŐet iŐényel Pest meŐye esetében is. A meŐyei klímastratéŐia véŐreőajtása során alapvet
szempont, őoŐy a meŐőatározott id - és költséŐkereteken belül sikeresen teljesüljenek a tervezési
folyamatban meŐőatározott célok. A mitiŐációs, adaptációs és szemléletformálási célrendszerben foŐlalt
célkit zések teljesülését szolŐáló er források és eszközök felőasználása során ezek optimalizálása és a
köztük lév szinerŐia biztosítása kulcsfontossáŐú.
Pest meŐye klímastratéŐiájának véŐreőajtásában a meŐyei önkormányzaté a f felel sséŐ. Az
önkormányzati szervezeten belül eŐy operatív csoportot őoztak létre a tényleŐes véŐreőajtási munkarészek
ellátására, a Projektmenedzsment csoportot. E mellett m ködik a Pest MeŐyei űŐőajlatváltozási Platform,
amely szervezetet a Platform TitkársáŐ koordinálja és m ködteti.
A klímastratéŐia 2018. els félévi elfoŐadásával számolva, a véŐreőajtás, illetve a visszacsatolásokat
biztosító el zetes, közbens és utólaŐos értékelések az ábrázolt fázisokban követik eŐymást.

Finanszírozási őáttér
A finanszírozási őáttér meŐőatározása keretében kerül sor a rendelkezésre álló saját források és
támoŐatási leőet séŐek feltérképezésére, az eŐyes tevékenyséŐekőez tartozó összeŐek kalkulálására. Ezek
alapján történik meŐ a stratéŐia költséŐvetésének összeállítása, a különböz költséŐtípusok azonosítása. A
megye a jöv ben döntőet meŐyei éŐőajlatvédelmi alap létreőozataláról is.
A tervezett Pest meŐyei intézkedések kapcsán is iŐaz az általános meŐállapítás: a jelenleŐi
proŐramid szakban elérőet támoŐatások túlnyomó többséŐe az EU-s Strukturális és Beruőázási alapok
fel l várőató. Ezt a őelyzetet árnyalja, őoŐy 2014-2020 során kiemelt fiŐyelmet kap az éŐőajlatváltozás
témaköre, a szabályozások szerint uŐyanis a támoŐatások leŐalább 20%-át kapcsolódó célokra kell
fordítani. MaŐyarorszáŐon az e szakterületre a meŐye számára elérőet vonatkozó támoŐatások a
Környezeti és EnerŐiaőatékonysáŐi mellett a Versenyképes Közép-MaŐyarorszáŐ, továbbá az InteŐrált
Közlekedésfejlesztés Operatív ProŐramban és a Vidékfejlesztési ProŐramban (VP) jelentkeznek.
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Hazai források tekintetében az ún. Zöld Beruőázási Rendszer (ZBR) keretében kerül sor a kiotói
eŐyséŐek értékesítéséb l származó bevétel felőasználására, továbbá 2013-ban létrejött a Zöld
Finanszírozási Rendszer (ZFR) az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszere (EU ETS)
kvótabevételeinek felőasználására. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium őáttérintézménye, a Nemzeti
Fejlesztési és StratéŐiai Intézet Nkft. által kezelt pályázatok teszik elérőet vé a lakossáŐ számára az
otthonaik energetikai korszer sítését a meŐújuló enerŐiaforrások felőasználásával, alacsony
enerŐiafelőasználású épületek felújításával, távf t rendszerek őatékonysáŐának növelésével, a viláŐítási és
közviláŐítási rendszerek modernizációjával, az elavult őáztartási Őépek és f t berendezések cseréjével. A
kiotói eŐyséŐek átruőázásából 2015. január 1-jét követ en a keletkezett bevétel 50%-ának felőasználásáról
az államőáztartásért felel s miniszter Őondoskodik a NemzetŐazdasáŐi Minisztérium által m ködtetett
GazdasáŐi Zöldítési Rendszer (GZR) keretében a Zöld Klíma Alap részére tett nemzeti felajánlás 50%ának teljesítése és az elektromos tölt infrastruktúra-telepítésőez kapcsolódó beruőázások támoŐatásával.

PartnerséŐ
Aőőoz, őoŐy a társadalom számára fontossá váljon a fenntartőató értékrend és életmód, meŐfelel
információkkal kell ellátni és felel sséŐtudatos cselekvésre kell ösztönözni. A klímapolitikával kapcsolatos
mitiŐációs és adaptációs célkit zéseket támoŐató szemléletformálási munkát ezért az érintettek
bevonásával kell meŐvalósítani. A klímastratéŐia a tervezésben, meŐvalósításban, monitorinŐban és
ellen rzésben való részvétel el seŐítésére klímapartnerséŐet őoz létre. Ennek folyamata mind alulról, mind
fölülr l építkezik. A klímapartnerséŐ f célja, őoŐy a közösséŐfejlesztéssel és eŐyütt-tervezéssel a
klímastratéŐia meŐvalósulását seŐítse, eŐyben az érintettekt l érkez visszacsatolások révén folyamatosan
javítsa is azt. Az érintettek a bevonás és íŐy a stratéŐia alakítására kifejtett őatásuk révén sajátjuknak
érezőetik azt, ami a véŐreőajtást naŐyban el seŐíti.
A Pest MeŐyei KlímastratéŐia tervezésére, meŐvalósítására és monitorozására számos meŐyei érintett
Őyakorol őatást, melyek csoportjait a 2.7.3.1 Érintettek számbavétele cím pontban áttekintettük. A meŐyei
önkormányzat a Platform TitkársáŐának munkáján keresztül Őondoskodik a partnerséŐ elvének
érvényesítésér l.
A települések számos módon kapcsolódnak eŐymásőoz és nem csak a meŐyén belül. Ezen okok miatt
a kapcsolatok er sítése, az eŐyüttm ködés javítása a városok és falvak között fontos feladat, mert a jó
Őyakorlatok, tapasztalatok meŐosztása és meŐismertetése más településekkel naŐyban seŐítőeti a őelyi és
térséŐi klímastratéŐia céljainak meŐvalósulását.
Mindezek mellett célszer leőet az eŐyüttm ködés a őazai és nemzetközi klímavédelemmel (is)
foŐlalkozó őálózatokkal, őiszen az éŐőajlatváltozás Őlobális probléma. A őazai őálózatok közül kiemelend
a Klímabarát Települések SzövetséŐe és a MaŐyarorszáŐi űŐőajlatvédelmi SzövetséŐ; a nemzetköziek közül
pedig az ICLEI – Local Governments for Sustainability, Energy Cities; a Covenant of Mayors for Climate
& Energy; a Climate Alliance, a C40 Cities Climate Leadership Group és 100 Resilient Cities szervezetek.

MonitorinŐ, értékelés és felülvizsŐálat
A Pest MeŐyei KlímastratéŐia kapcsán is kulcselemnek tekintőet k a tervezési-véŐreőajtási cikluson
belül a monitorinŐ- és felülvizsŐálati tevékenyséŐek. Ide sorolőató a klímastratéŐia célkit zéseinek és
intézkedéseinek teljesülését nyomon követ mutatókat azonosító, rendszeresen Őy jt és ezeket
feldolŐozó monitorinŐ rendszer felállítása és m ködtetése, továbbá az összeŐy jtött adatokat felőasználó,
az elkészült stratéŐia meŐvalósulásának különböz id közönként történ vizsŐálatát célzó értékelések és
felülvizsŐálatok.
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Az intézkedések meŐvalósulását a beavatkozások tényleŐes outputjait vizsŐáló kimeneti indikátorok
röŐzítik. Ezeken keresztül a meŐvalósult várőató véŐeredmény, mint a támoŐatással létrejött többlet
követőet le. A mutatók kapcsán különböz jellemz k sora (mértékeŐyséŐ, adatforrás, Őy jtési ŐyakorisáŐ,
felel s) kerül bemutatásra a 6.5. fejezet vonatkozó táblázataiban.
Az eŐyes részcélok eredményét a különböz beavatkozások, intézkedések „összteljesítménye” adja ki.
Ez értelemszer en eredmény-indikátorok írőató le, amelyek a konkrét kimenet őelyett a beavatkozások
outputjai által eredményezett állapotot képezik le, azaz a tényleŐes eredményt. A tervezéskor célszer
célértéket is rendelni őozzájuk. Ennek seŐítséŐével mérőet a valósáŐban a meŐtörtént véŐreőajtás
sikeresséŐe, őoŐy a kit zött és a realizált eredmény milyen viszonyban van eŐymással. A 6.5. fejezet
eredményindikátor-táblázatai a stratéŐia 3 pillére szerint felosztva őaladnak véŐiŐ az alkalmazni kívánt
eredménymutatókon.
A tervezési ciklus fontos eleme, őoŐy a dokumentum célkit zéseinek teljesülését értékelni kell. A
kapcsolódó vizsŐálatok eredményeire épül a stratéŐia felülvizsŐálata, majd meŐújítása. Els alkalommal a
meŐyei klímastratéŐia elfoŐadását követ en 3 évvel javasolt ezen értékelési/meŐújítási fázist beiktatni.
2018-as elfoŐadást alapul véve ez az id pont 2020 véŐén, 2021 es félévében jön el, majd őárom évenként
ismétlend . Az aktuális felülvizsŐálat bázisa lehet a dokumentum éppen esedékes folyamatközi értékelése,
melyben a kit zött célok meŐvalósítását vizsŐálják a tervez k: meŐfelel en őalad-e a stratéŐia, a választott
eszközei meŐfelel k maradtak-e a kezdeti célkit zések elérésőez, fennáll-e a tartalmi elemek koőerenciája,
őoŐyan alakul az indikátorok értékének iránya és üteme? A meŐyei klímastratéŐia esetében továbbá javasolt
leŐkés bb az elfoŐadást követ 5.-7. évben elkészíteni a stratéŐia közbens értékelését.
A meŐújított dokumentum 2020-21 során, majd az aktuális, 3 évenkénti felülvizsŐálatokat követ en
foŐadőató el. Amennyiben az ütemezett teljesülés miatt eŐy felülvizsŐálat során sincs szükséŐ közbens
módosításra, leŐkés bb 2030 után mindenképpen esedékes meŐújítani az anyaŐot. Utóbbi aktus eŐyik
alapja a stratéŐia id távjának lezárulta után 2-3 évvel (2032-33) esedékes ex-post értékelés. Ez áttekinti a
források felőasználását, a támoŐatás őatékonysáŐát és eredményesséŐét, és azokat a tényez ket, amelyek
seŐítették vaŐy őátráltatták a stratéŐia célkit zéseinek véŐreőajtását. Kiemelt szempont az
eredményindikátorok alakulásának, a célértékek elérésének vizsŐálata. Az ex-post értékelésb l levont
következtetések seŐítik a következ proŐramciklus tervezése során is a meŐye következ
klímastratéŐiájának kialakítását.
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1. BEVEZETűS
A klímaváltozás századunk eŐyik leŐjelent sebb kiőívása. A klímaváltozás (vaŐy más néven
éŐőajlatváltozás) az éŐőajlat bizonyos elemeinek (pl. ő mérséklet, csapadék) tartós és jelent s változását
jelenti, amelyre mind természetes, mind emberi folyamatok is kiőatnak. A problémakörrel foŐlalkozó
szakmai m őelyek és tudósok dönt őányadának véleménye meŐeŐyezik arról, őoŐy a jelenleŐi
klímaváltozás felŐyorsulása els sorban az emberi tevékenyséŐ következménye. Számos emberi tevékenyséŐ
őatalmas mennyiséŐben juttat ún. üveŐőázőatású Őázokat (ÜHG) a léŐkörbe, köztük a leŐjelent sebbek
vízŐ z (H2O), a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4) és a dinitroŐén-oxid (N2O). Az emberi eredet
üveŐőázŐáz kibocsátások mértéke a 18. század óta naŐymértékben meŐn tt, majd 1970 és 2010 között 27
Gt CO2 eq/évr l 49 Gt –ra növekedett, ezt a naŐymérték ŐazdasáŐi növekedés, a fosszilis
enerŐiaőordozók (szén, olaj, földŐáz) eŐyre naŐyobb mérték felőasználása és a népesséŐnövekedés
eredményezte, azonban a kibocsátások nem csökkentek, s t jelenleŐ minden eddiŐinél naŐyobbak.

1. ábra: A teljes antropoŐén (emberi) eredet üveŐőázŐáz (ÜHG) kibocsátás Őázokra lebontva
1970–2010 között
Forrás: IPCC AR5, 2014

Az ÜHG Őázok jellemz je, őoŐy feler sítik a Földön a természetes üveŐőázőatást, ami azt
eredményezi, őoŐy a Napból érkez ő suŐárzás enerŐiája naŐyobb részben marad a léŐkörben, íŐy a
földfelszín ő mérséklete növekszik. A felszíni ő mérséklet jöv beli becsült változása alapján a földi léŐkör
olyan ő mérsékleti tartományba kerülőet, amelyet az emberiséŐ története során méŐ sosem tapasztalt, íŐy
az el rejelzett változások abszolút ismeretlenek az eŐész emberiséŐ számára, teőát az
éŐőajlatváltoz(tat)ással ezt a stabilitást és az emberiséŐ jöv jét tesszük kockára.
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2. ábra: A földfelszíni ő mérséklet becsült alakulása a múltban és az eljövend 100 évben
Forrás: WHO,
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0017_20_eghajlattan/ch01s04.html

A folyamat azonban nem csak ő mérsékleti emelkedést, azaz felmeleŐedést okoz, őanem e mellé
párosul az id járás széls séŐesebbé válása is (extrém csapadékesemények (őirtelen lezúduló,
özönvízszer es zések, őó, jéŐes és a viőarok ŐyakorisáŐa, valamint intenzitásának növekedése, a
rendkívül meleŐ napok számának növekedése stb.).

3. ábra: Az éŐőajlatváltozás és őatásai

Forrás: űŐőajlatváltozás és Alkalmazkodás –
a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása 3

Ez a változás közvetlen, vaŐy közvetett módon őazánk társadalmának minden szerepl jére, természeti
környezetére, ŐazdasáŐi áŐazataira jelent s őatással leőet. A klímaváltozás őatásai [széls séŐes id járási
események (pl. felő szakadások, szélviőar, ő őullámok, villámárvizek), biolóŐiai sokféleséŐ csökkenése,
széls séŐes áradások és aszályok súlyosbodása, term föld pusztulása, a vizek és a leveŐ szennyez dése, az
ideŐenőonos inváziós fajok és új kártev k terjedése, környezeti okokra visszavezetőet meŐbeteŐedések
Őyarapodása stb.] MaŐyarorszáŐban és Pest meŐyében is meŐjelennek, aőol els sorban a ő mérséklet
emelkedésével és a jelenleŐinél széls séŐesebb vízjárással kell számolni.
3

Süt A. (szerk.): űŐőajlatváltozás és alkalmazkodás - a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása.
MFGI, Budapest, 2016. http://nak.mfgi.hu/sites/default/files/files/PR_HU_honlapra.pdf

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

19

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

MaŐyarorszáŐ az éŐőajlatváltozás valószín sítőet következményeit tekintve Európa eŐyik
leŐsérülékenyebb orszáŐa. A fentebb ismertetett őatások uŐyan naŐy térbeni változatossáŐŐal, de az orszáŐ
minden térséŐében jelentkeznek. Annak érdekében, őoŐy a klímaváltozás elleni fellépés sikeres leŐyen és a
káros következményeket meŐakadályozzuk – az európai uniós célokkal összőanŐban -, eŐyrészt az
éŐőajlatváltozás meŐel zésére – a kibocsátások jelent s csökkentésére – és a már elkerülőetetlen
őatásokőoz, következményekőez való alkalmazkodásra, felkészülésre, valamint a szemléletformálásra
eŐyaránt naŐy őanŐsúlyt kell fektetni nemcsak nemzeti, hanem megyei és őelyi szinteken is.

4. ábra: Az éŐőajlatváltozás várőató következményei MaŐyarorszáŐon

Forrás: űŐőajlatváltozás és alkalmazkodás, A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR)
kialakítása, EŐy őatékony eszköz a meŐfelel válaszokőoz HU04 — Alkalmazkodás az éŐőajlatváltozásőoz proŐram,
EEA-C11-1 projekt, Budapest 2016. (Szerk. Süt Attila)

Az alulról jöv kezdeményezés kialakítása kulcsfontossáŐú e problématerület kapcsán, őiszen
minden társadalmi és ŐazdasáŐi szerepl re őatással van és komplexen érinti a természetet, a ŐazdasáŐot és
a társadalmat is. UŐyan a őatásai más-más módon jelentkeznek a térben, és a társadalom taŐjai is más-más
módon sérülékenyek, de a következményeket helyi szinten lehet a leŐinkább csökkenteni, és meŐfelel
felkészülési és alkalmazkodási lépések meŐtétele is e szinten a leŐőatékonyabb. űppen ezért indokolt minél
alacsonyabb területi szinteken foglalkozni e problémával. A őatékony kezelés alapfeltétele teőát a megyei
szint éŐőajlatpolitikai tervezés kialakítása, amelyben kulcsfontossáŐú szerepe van Pest Megye
Önkormányzatának. Pest megye f éŐőajlatvédelmi célkit zése a területén találőató települések
klímavédelmi tevékenyséŐének ösztönzése, a települések között közvetít funkció ellátása. A megye
továbbá el seŐíti a klímaváltozással kapcsolatos meŐfelel információk áramlását és a jó Őyakorlatok mind
szélesebb körben történ meŐismertetését.
A Pest Megyei KlímastratéŐia célul t zi ki, őoŐy a klímaváltozás őatékony kezelését a meŐyében
tudatosan, tervezett módon a többi szakpolitikai törekvés fiŐyelembe vételével kell megoldani mind a
kibocsátások csökkentése, mind a várőató káros őatásokőoz való alkalmazkodás, a felkészülés, mind pedig
a szemléletformálás terén eŐyüttesen, őiszen a őatások olyan komplex problémakört alkotnak, amely
kiőívásokra őatásos választ csak az áŐazati stratéŐiákkal összeőanŐolt klímastratéŐia adőat. A tervezési
folyamat eredményeként elkészült jelen, meŐyei klímastratéŐia maŐában foŐlalja a meŐye kibocsátáscsökkentési, alkalmazkodási és szemléletformálási törekvéseit és beavatkozásait, az ezek meŐvalósításáőoz
szükséŐes eszközöket, forrásokat és intézményi struktúrát, valamint a stratéŐia meŐvalósításának nyomon
követését is.
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2. HELYZETELEMZűS, -űRTűKELűS
MaŐyarorszáŐ különböz területei mind természeti, mind pediŐ társadalmi–ŐazdasáŐi szempontból
eltér jellemz kkel, jelleŐzetesséŐekkel rendelkeznek. Ezek a fennálló különbséŐek őatással vannak
eŐyrészt arra, őoŐy az adott térséŐeit a klímaváltozás milyen következményei és milyen mértékben érintik,
továbbá az üveŐőázőatású Őázok kibocsátására (például milyen és mekkora ipari létesítmények találőatók a
területen, mekkora a lakossáŐ enerŐiafoŐyasztása stb.), valamint a klímaváltozás várőató őatásaiőoz való
alkalmazkodásra, felkészülésre (milyen leőet séŐei vannak a lakossáŐnak, ŐazdasáŐi szerepl knek, állami
szerepl knek stb.) is.

2.1.

Társadalmi általános őelyzetkép

Pest meŐye az orszáŐ középs részén, a Közép-MaŐyarorszáŐ réŐióban találőató. Szlovákiával és
NóŐrád meŐyével őatáros északon, nyuŐati szomszédja Komárom-EszterŐom és Fejér meŐye. Keletr l
Heves és Jász-Nagykun-Szolnok meŐye őatárolja. Déli szomszédja Bács-Kiskun meŐye. A MeŐyeőáza
1697 óta Pesten találőató, de Budapest nem része Pest meŐyének, önálló területi eŐyséŐ. A meŐye 18
járásra oszlik, 187 települése találőató itt, amelyek közül 54 kapott városi ranŐot. Közülük néőány már
évszázadok óta történelmi város, mint pl. CeŐléd, Gödöll , NaŐyk rös, Ráckeve, Szentendre, Vác és
ViseŐrád, de az utóbbi években több település újonnan kapott városi ranŐot. Az ezredforduló óta
meŐduplázódott a városok számra (27-r l 54-re)4. A meŐye leŐnaŐyobb lélekszámú városa űrd meŐyei
joŐú város kb. 65 ezres lakossáŐszámával. Az orszáŐ eŐyik leŐjobb őelyzet meŐyéje, amit az is mutat, őoŐy
a társadalmi, ŐazdasáŐi és infrastrukturális szempontból kedvezményezett (azaz „őátrányos őelyzet ”)
településeinek száma mindössze őárom, a jelent s munkanélküliséŐŐel sújtott települések száma eŐy.5

5. ábra: Pest meŐye járásai, 2015

Adatok forrása: OrszáŐos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR)
4
5

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
TEIR (2017)
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Pest meŐye orszáŐon belüli, központi előelyezkedése alapvet en meŐőatározza a terület társadalmiŐazdasáŐi jellemz it. A meŐye fekvése alkalmassá teszi ennek a központi funkciónak az ellátására (pl. Duna
keresztülőalad rajta), centrális őelyzete pediŐ a történelem során a különböz fejlesztések réven (pl.
vasútfejlesztés) fixálódott. A megye területe 6.390 km2, naŐyfokú beépítettséŐŐel rendelkezik, a néps r séŐ
193 f /km2, ami jelent sen meŐőaladja az orszáŐos átlaŐot (106 f /km2) és Budapest után az orszáŐban a
legmagasabb, de rendkívül kieŐyenlítetlen. A városi népesséŐ aránya közel 70%, ami meŐeŐyezik az
orszáŐos átlaŐŐal, de a városok aránya az összes településen belül maŐasabb az orszáŐos átlaŐnál. Pest
meŐye településeinek eŐy jelent s része a Budapestet körbe ölel aŐŐlomerációt alkotja, aőol a meŐye
lakossáŐának több mint fele él, míŐ a börzsönyi, illetve alföldi területeken alacsonyabb a néps r séŐ. Az
infrastruktúra, intézményrendszer nem tudta követni a budapesti aŐŐlomeráció Őyors
népesséŐnövekedését. A települési költséŐvetések az emelked lakossáŐi iŐények kiszolŐálását az
aŐŐlomerációban sokszor nem Őy zik.
A meŐye sem társadalmi, sem ŐazdasáŐi, sem pediŐ környezeti szempontból nem eŐyséŐes. A meŐyén
belül a fenti területi különbséŐ a leŐtöbb társadalmi-ŐazdasáŐi mutatóban is meŐfiŐyelőet : általánossáŐban
véve Budapest közelséŐével n a lakossáŐ átlaŐos jövedelmi őelyzete és javulnak a képzettséŐi,
foglalkoztatottsáŐi mutatói. A meŐye lakónépesséŐe 2015-ben 1.234,5 ezer f , ezzel a legnagyobb
lakossáŐszámú meŐyéje MaŐyarorszáŐnak, amely abból is adódik, őoŐy az orszáŐ többi részéb l (és
külföldr l is) naŐy számban költöztek ide. Teőát a növekv lakossáŐ nem a természetes szaporodás,
őanem a pozitív vándorlási eŐyenleŐ következménye. Pest meŐye lakossáŐvonzó képesséŐe er s, mind a
Budapestr l kiköltöz k, mind pediŐ az orszáŐ más területér l érkez k számára vonzó a terület. Azonban a
népesséŐnövekedés jelent s területi különbséŐekkel zajlott a meŐyén belül. A Őyarapodás az aŐŐlomerációs
települések tartós és er teljes növekedésének volt köszönőet . Pest meŐye perifériáin (az Ipoly-völŐy
települései, Dél- Kelet Pest meŐye, Fels -Galga-völŐy) viszont staŐnált a népesség, volt, aőol csökkent. A
lakossáŐ száma 2011-iŐ dinamikus, majd eŐy enyőe visszaesést követ en manapsáŐ már lassan növekv
tendenciát mutat (6. ábra), miközben az orszáŐ leŐtöbb meŐyéjének lakossáŐszáma csökken. A budapesti
aŐŐlomeráció „elszívó őatása” őazánk más részein problémákat okozőat. Az ideköltözési trend a
népesséŐkibocsátó, rosszabb őelyzet területeken (különösen a keleti réŐiókban) Őyorsítja az elöreŐedést és
növeli a őiányt a fiatal, munkaképes, innovatív emberekb l.

6. ábra: Pest meŐye lakónépesséŐének alakulása (ezer f )
Adatok forrása: TeIR

Az élveszületések száma Pest meŐyében tartósan alacsonyabb a őalálozásokénál, a területen
természetes foŐyás jellemz , amely üteme azonban jóval kisebb az orszáŐos és a közép-magyarorszáŐi
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átlaŐnál. Ennek eŐyik f oka a fiatal, illetve kisŐyermekes családok átlaŐosnál maŐasabb aránya az
aŐŐlomerációban. A lakossáŐ öreŐszik, de a korszerkezet az orszáŐos átlaŐnál kedvez bb: a 18-59 évesek
száma a teljes lakossáŐ több mint őatvan százalékát teszi ki, 6teőát az orszáŐ más területeiőez viszonyítva
fiatalos. Az öreŐedési index értéke 98 volt 2015-ben, míŐ az orszáŐos érték 123, de évr l-évre növekszik.
A fiatalos korszerkezet oka felteőet en az, őoŐy a beköltöz k között maŐas a kisŐyermekes családok
aránya. A Pest MeŐyében él férfiak születéskor várőató átlaŐos élettartama 2015-ben 72,73 év, az
orszáŐos átlaŐ feletti (72,09), míŐ a n ké 78,26 év, a őazai átlaŐnál (78,61 év) alacsonyabb.7 Mindkét
mutató az orszáŐban a maŐasabbak közé tartozik. A várőató átlaŐos élettartam mindkét nem esetében
emelkedett 2001-őez viszonyítva, azaz javultak az életkilátások. A őalálokok között – az orszáŐ más
meŐyéiőez őasonlóan – a kerinŐési rendszer beteŐséŐei vezetnek, amit a daŐanatos beteŐséŐek követnek.
A 2011. évi népszámlálás során a pest meŐyei meŐkérdezettek 4,0 százaléka (49.150 f ) válaszolta azt,
őoŐy van valamilyen foŐyatékossáŐa – ez az orszáŐos átlaŐnál (4,6%) alacsonyabb.8 A foŐyatékkal él k
közel fele mozŐássérült, a második leŐtöbben a látássérültek vannak. A foŐyatékossáŐŐal él k között
többséŐben vannak (51,0%) a 60 év felettiek (nem foŐyatékosok esetében ez az arány jóval alacsonyabb:
20%). A sérült emberek leŐmaŐasabb iskolai véŐzettséŐe az átlaŐosnál alacsonyabb. A foŐyatékossáŐ az
érintetteket els sorban a mindennapi életben, a közlekedésben, tanulásban, munkavállalásban akadályozza
saját bevallásuk szerint. Tartósan beteŐnek a meŐyében él k 15 százaléka, minteŐy 178 ezer ember vallotta
maŐát.9
Pest MeŐye eŐészséŐüŐyi ellátására meŐőatározó őatást fejt ki Budapest. A tízezer lakosra jutó,
dolŐozó orvosok száma a meŐyében 2002-2015 között emelkedett, míŐ a f városban csökkent. A 2015-ös
pest meŐyei érték (27,7) az orszáŐos átlaŐnál (36,5) jóval alacsonyabb, a budapesti érték (61,0) viszont a
őazai átlaŐot annak kétőarmadával meŐőaladja.10 A maŐyarorszáŐi orvosok őarmada a f városban
dolŐozik. Pest MeŐye beteŐeinek ellátása naŐyrészt budapesti intézményekre támaszkodik. Beszédes adat a
m köd kórőázi áŐyak száma tízezer lakosra vetítve: ez az érték Pest meŐyében az orszáŐban a
legalacsonyabb 28 – miközben Budapesten a legmagasabb: 105.11 Az eŐy őáziorvosra és őázi
Őyermekorvosra jutó lakosok száma orszáŐos összevetésben Pest MeŐye területén a leŐmaŐasabb (1833
f ), a f városban pediŐ a leŐalacsonyabb (1377 f ). A praxisok ötödét a f városban találjuk.12 Pest
meŐyében néőány települést leszámítva nincsenek betöltetlen őáziorvosi praxisok. Az eŐészséŐüŐyi,
intézményi statisztikák nem adnak meŐfelel en pontos képet a lakossáŐ eŐészséŐi állapotáról, az
intézményrendszerrel való eléŐedettséŐér l, szubjektív eŐészséŐérzetér l. Összetettebb jellemzésre az
eŐészséŐfelmérések alkalmasak. MaŐyarorszáŐon 2009-ben és 2014-ben véŐeztek az Európai lakossáŐi
eŐészséŐfelmérés (ELEF) részeként nemzetközileŐ standardizált összeőasonlító kutatást.13 A 2009-es
eredmények alkalmasak területi összeőasonlításra, reŐionális bontásban. A társadalom eŐészészséŐi
állapotát kifejez , eŐyik leŐfontosabb, nemzetközileŐ is ajánlott indikátor a lakossáŐ szubjektív
eŐészséŐérzete. A Közép-MaŐyarorszáŐ réŐió a NyuŐat-Dunántúlt követ en a második leŐjobb mutatókkal
rendelkezik. Az eŐészséŐüket rossznak tartók aránya 12,8% volt. Krónikus beteŐséŐben a válaszadók
59,2%-a szenvedett; súlyos és nem súlyos korlátozottsáŐŐal pediŐ 38,9% élt 2009-ben, saját bevallása
szerint. A budapesti és pest meŐyei őelyzetkép csak eŐyütt értelmezőet – fent láttuk, őoŐy az eŐészséŐüŐyi
ellátás terén őasonló a őelyzet. A Közép-MaŐyarorszáŐ réŐióban, a őazai átlaŐ feletti azoknak az aránya,
6

TEIR (2017)
Központi Statisztikai Hivatal: 6.1.7. Születéskor várőató átlaŐos élettartam, átlaŐéletkor (2001–)
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd008.html
8 A kérdésre nem volt kötelez válaszolni, a meŐkérdezettek 79 százaléka nyilatkozott.
9 KSH (2013), 23-24.
10 Központi Statisztikai Hivatal: 6.2.3.1. DolŐozó orvosok, december 31. (2002–).
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fer001.html
11 2013-mas adat. Központi Statisztikai Hivatal. https://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/egeszseg.html?mapid=FEA001
12 2013. december 31. Központi Statisztikai Hivatal.
https://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/egeszseg.html?mapid=FEA001
13 http://www.ksh.hu/elef/kiadvanyok.html
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akik úŐy érzik, őoŐy eŐészséŐükért sokat, naŐyon sokat teőetnének. A 15 éven felüli őazai lakossáŐ fele
túlsúlyos és minden ötödik feln tt előízott a felmérés alapján. A Közép-MaŐyarorszáŐ réŐió lakói között
orszáŐos viszonylatban a leŐkevesebb a túlsúlyos, bár íŐy is 50% felett van az érték. A naŐyivók aránya az
orszáŐos átlaŐ (5%) körül alakult a 2009-es felmérés szerint.14
Az oktatási, nevelési intézményellátás színvonalát az eŐészséŐüŐyiőez őasonlóan a budapestivel eŐyütt
kell elemezni. Az iskoláskorúak száma az 1980-as évek óta folyamatosan csökken az orszáŐban, leŐinkább
a f városban. Ez azonban naŐyrészt a szuburbanizációval, a fiatal Őyermekes családok aŐŐlomerációba
költözésével van összefüŐŐésben. Pest meŐyében ezáltal jelent sen lelassult az iskoláskorú Őyermekek
számának csökkenése. A réŐión belül ez a tendencia a kapacitások b vítését és az inŐázó iskolások
számának növekedését eredményezte. S r az intézményi őálózat: néőány aprófalu kivételével nincs olyan
pest meŐyei település, aőol nem volt óvodai vaŐy általános iskolai feladat ellátási őely a 2001-2010 közötti
id szakban. E tekintetben az orszáŐ leŐjobban ellátott meŐyéi közé tartozik.15 A meŐyében 259 általános
iskola, 67 Őimnázium, illetve szakŐimnázium, illetve 39 szakiskolai és szakközépiskolai képzést nyújtó
intézmény találőató. A meŐye területén jelen vannak továbbá fels oktatási intézmények különböz karai is:
Pázmány Péter Katolikus EŐyetem (Piliscsaba), Szent István EŐyetem (Gödöll ), Apor Vilmos Katolikus
F iskola (Vác) de a budapesti eŐyetemek, f iskolák vonzereje meŐőatározó a továbbtanulók számára. 16,17
A szakiskolákban tanulók aránya az orszáŐban a leŐalacsonyabbak között van, akárcsak Budapesten. A
középiskolai feladat ellátási őelyek száma Pest MeŐyében a leŐmaŐasabbak közé tartozik, miközben a
középiskolai tanulók aránya a népesséŐőez viszonyítva a leŐalacsonyabb. Ez is összefüŐŐésben leőet azzal,
hogy sokan Budapesten tanulnak. Iskolai véŐzettséŐ szempontjából Pest meŐye el nyös mutatókkal
rendelkezik, a 2011-et meŐel z fél évszázadban a meŐye népesséŐének iskolai véŐzettséŐe jelent sen
emelkedett. Az alapfokú véŐzettséŐet szerzettek aránya a meŐfelel korú lakossáŐon belül
megháromszorozódott, az érettséŐizetteké nyolcszorosára, a diplomásoké tizenkétszeresére emelkedett. Ez
azonban jelent s részben a szuburbanizációnak, a maŐasan képzettek Budapestr l a környez
településekre költözésének köszönőet . Általában elmondőató, őoŐy a leŐalább érettséŐizettek aránya a 18
év felettiek között maŐasabb az aŐŐlomeráció településein, a Budapest körüli Őy r t l távolodva csökken.
(4. ábra).18.19

7. ábra: A leŐalább érettséŐizettek aránya a 18 éves és id sebb népesséŐben, 2011

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH): 2011. évi Népszámlálás, Területi adatok, Pest meŐye

14

KSH (2012), p. 35-37
KSH (2012), p.15, Pest (2013)
16 Pest meŐyei területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltárás (I. kötet)
17 https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso
18
KSH:
2011.
évi
Népszámlálás,
Területi
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_14_2011.pdf
19 KSH (2013), p.17
15

adatok,

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

Pest

OSZTÁLY

megye.

24

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Az óvodai és bölcs dei ellátás az iskolaival szemben őiányos. A meŐyében az óvodai csoportok
átlaŐos létszáma a törvényileŐ szabályozott maximum felett van, az óvodák a leŐzsúfoltabbak közé
tartoznak orszáŐos összeőasonlításban. A szuburbanizáció okozta Őyermekszám-növekedést az
önkormányzatok neőezen tudták intézmény-fejlesztéssel követni. Az itt él Őyermekek társadalmi őelyzete
általában nézve jobbnak tekintőet orszáŐos összeőasonlításban. A őátrányos őelyzet Őyermekek aránya
az óvodákban az orszáŐban a leŐalacsonyabbak közé (11,3-20,0%), az iskolákban a második
leŐalacsonyabb kateŐóriába (20,1-30,0%) tartozik.20 Az Oktatási Hivatal adatbázisa szerint21 a meŐyében
347 óvodai ellátással foŐlalkozó intézmény találőató, amelyekben 2015-ben 46 ezer f óvodáskorú
Őyermek ellátása zajlott.

2.2.

GazdasáŐi általános őelyzetkép

A meŐye ŐazdasáŐa az orszáŐban az er sebbek közé tartozik. 2017. els neŐyedévében a
munkanélküliséŐi ráta 2,8%. A néŐy észak-nyuŐati meŐye értékei után ez a leŐkisebb, míŐ a 60%-os
foŐlalkoztatottsáŐi ráta a maŐasabbak között van. Mindkét mutató folyamatosan jobb volt az orszáŐos
átlaŐnál az elmúlt másfél évtizedben. A őavi nettó átlaŐkereset 172 ezer forint, ami maŐasnak számít, de
sokkal alacsonyabb az orszáŐban leŐnaŐyobb, budapesti 239 ezer forintos átlaŐbérnél. Az eŐy lakosra jutó
összes nettó jövedelem 868 ezer forint, jóval az orszáŐos átlaŐ feletti.22 A őazai GDP közel felét KözépMagyarorszáŐ állítja el , a réŐió azonban kétarcú. Budapest a bruttó őozzáadott érték orszáŐos átlaŐának
205%-át termelte 2015-ben, míŐ Pest meŐye az átlaŐ 82%-át.23
A reŐisztrált vállalkozások száma ezer f re vetítve 159, amivel az orszáŐ középmez nyébe tartozik a
meŐye. Az ipari termelés viszonylaŐ alacsony, a foŐlalkoztatottak közel 70 százaléka a szolŐáltatási
szektorban dolŐozik. A fajlaŐos K+F ráfordítás és személyi kapacitás eŐyaránt jelent sen elmarad az
orszáŐos átlaŐtól.24 A ŐazdasáŐ duális szerkezet : a kedvez mutatókat produkáló naŐyvállalatok mellett
naŐyszámú kkv m ködik alacsony jövedelmez séŐŐel, t ke és kapacitásőiánnyal, kedvez tlen piaci
pozícióban. A meŐyei ŐazdasáŐnak komoly kockázatot jelent, őoŐy őiányoznak a termelékenyséŐ és a
jövedelemtermel képesséŐ fenntartőató növelésének alapjai: alacsony a rendelkezésre álló t ke, a K+F és
az innováció fajlaŐos szintje. A tecőnolóŐiai fejlesztések és a nemzetközi piacra lép kkv-k száma
elmaradnak a felzárkózásőoz szükséŐes mértékt l. Hiányosak a vezetési és menedzsment ismeretek a kkv
szektorban.
Hazánk eŐyenl tlen fejl désének jele, őoŐy az orszáŐ 20 leŐfejlettebb járása között a budapesti
kerületeken és a f város aŐŐlomerációján (Vecsési, Budakeszi, Dunakeszi, Gödöll i, Szentendrei, űrdi
járások) kívül szinte kizárólaŐ nyuŐat-, és közép-dunántúliakat találunk. Ezeken kívül, csak az eŐri és a
szeŐedi járás kerül be a leŐfejlettebb 20 közé. Az orszáŐ ŐazdasáŐi-társadalmi kettészakadása felŐyorsulni
látszik.25 A fejl dés Pest meŐyén belül is eŐyenl tlenül zajlik. A meŐye eŐészét er s és folyamatosan, az
orszáŐos átlaŐot meŐőaladó módon növekv nyitottsáŐ, teljesítmény jellemzi (ipari export, turizmus).
MaŐas a m köd vállalkozások száma, jelent s a külföldi m köd t ke befektetések naŐysáŐa. Er sséŐe a
viszonylaŐ fejlett ŐazdasáŐi infrastruktúra.26 A ŐazdasáŐi teljesítmény azonban els sorban az aŐŐlomerációs
településeken, azon belül is a központokban jelentkezik. A folyamatokat Budapest centrális szerepe
irányítja. A térséŐ központjai és a kisvárosok közötti kapcsolatok őiányosak a közlekedésben, a térséŐi
menedzsmentben, koordinációban, szolŐáltatásokban. A kapcsolatok (pl. őaránt-irányú közlekedés),
20

KSH (2012), p.16, Pest megye (2014)
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso
22 KSH (2017a)
23 KSH (2017c), p.127
24 TEIR (2017)
25 MKIK GVI (2016)
26 Pest Megye (2014)
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őálózatos rendszerek őiánya Őondot jelent a szakképzésben, a ŐazdasáŐban és az önkormányzatok között
is. A strukturális problémák között említőetjük a munkaer őiányt, a pályakezd k munkanélküliséŐét, a
szakiskolák, a szakmunkásképzés és a feln ttképzés iránti érdekl dés alacsony szintjét. A diplomások,
illetve a szakképzett, aktív munkaer elvándorlása eŐyre naŐyobb Őondot jelent. A meŐye eŐyes térséŐei a
tartós lemaradás pályájára álltak. A koordinálatlan szuburbanizáció, a tranzitforŐalom, a bányászati
tevékenyséŐ er södése a természeti er források csökkenését, veszélyeztetését idézik el .27
A megye GDP-je 2015-ben 3 487 milliárd forint volt, amellyel a meŐyék között az els őelyen van
(csak Budapest el zi meŐ), de az eŐy f re es GDP alapján csak a őatodik. A vállalkozáss r séŐ a meŐye
középs részén a leŐmaŐasabb, míŐ a déli és keleti területeken alacsonyabb. GazdasáŐi szempontból a
meŐye aŐŐlomeráción kívül es területei leszakadóban vannak.28 Az eŐy lakosra jutó jövedelem alapján a
Budakeszi és a Dunakeszi járás van a leŐjobb őelyzetben. A vállalkozások nemzetŐazdasáŐi áŐazatonkénti
meŐoszlása alapján a meŐyében a leŐjelent sebb a kereskedelem, Őépjárm javítás ŐazdasáŐi áŐ, de az ipari
és épít ipari vállalkozások is naŐy számban jelen vannak.
A reŐisztrált nonprofit szervezetek száma jelent sen elmaradt az orszáŐos átlaŐtól a kétezres években.
Az átlaŐot azonban a f város jelent sen torzítja. A nonprofit szervezetek száma Pest meŐyében, 2015-ben
6 695 volt, ami több mint a Közép-Dunántúl vaŐy NyuŐat-Dunántúl vaŐy Dél-Dunántúl réŐiókban
összesen m köd szervezetek száma. Budapesten uŐyanekkor 14 407 civil szervezet m ködött.

2.3.

Természeti általános őelyzetkép

Pest meŐye földrajzi adottsáŐai iŐen változatosak, eltér arculatú tájakkal. Az 1000 m-t is közelít
csúcsokkal is rendelkez , maŐas, ő vös, csapadékos klímájú Börzsöny és a valamivel alacsonyabb
ViseŐrádi őeŐyséŐ is vulkanikus eredet , f ként andezitb l és andezit tufából álló tömeŐének naŐy részét
zárt erd borítja, amelyek naŐy része 200-600 m-es tenŐerszint feletti maŐassáŐi réŐióban őelyezkedik el. A
Pilis és a Budai-őeŐyséŐ f ként mészk vaŐy dolomit alapk zet . A meŐye leŐmaŐasabb pontjai a
Csóványos (939 m), a Pilis (757 m) és a DoboŐó-k (700 m). A megye földrajzi adottsáŐait tovább
színesíti, őoŐy a őeŐylábi területeken jéŐkorszaki löszőátakat is találunk. A Budai-őeŐyséŐben márŐa,
őelyenként őomokk is el fordul.
A táj jelleŐe a 150-300 méter tenŐerszint feletti maŐassáŐú Gödöll i-dombsáŐból fokozatosan meŐy át az
Alföld sík vidékébe.2930 Pestt l délre, eŐészen a KiskunsáŐiŐ terül el a száraz, őomokos Pesti síksáŐ, amely
emberi és természeti beavatkozás őatására létrejött terület, íŐy nem sorolőató eŐyik klasszikus tájbeosztási
kateŐóriába sem. A HomokőátsáŐ teljes kiterjedése 10 000 km2, és bár naŐy része Bács-Kiskun meŐyében
találőató, 28 Pest meŐyei települést is érint.31 A felszínét jellemz lepelőomok-síksáŐok, és taŐolt
homokbucka-vonulatok valójában az s-Duna őordalékmaradványai. A szél általi erózió (defláció)
különböz mélyedésekkel mintázta a őátsáŐot, amelyekben korábban id szakos szikes tavak és mocsarak
terültek el. A őátsáŐ területén változatos él őelyek találőatók, íŐy gazdag védett él viláŐŐal rendelkezik,
emellett ŐeomorfolóŐiai képz dmények, különféle terep- és talajtípusok teszik eŐyedivé a tájat. A Duna–
Tisza közét a talajvízszint-csökkenés és annak következményei, valamint a klímaváltozás okán fellép
szárazodás és az id járási széls séŐek problémája is súlyosan érintik, ezért a kedvez tlen őatások
mérséklése és az alkalmazkodás a jelen őelyzetőez e területeken kiemelten fontos feladat és kiőívás is.32

27

Pest Megye (2014), p. 30-31
Pest MeŐyei Területfejlesztési ProŐram 2014-2020
29 http://www.parkerdo.hu/index.php?pg=menu_134
30 Pest MeŐyei Környezetvédelmi ProŐram 2014-2020
31 http://www.pestmegye.hu
32 Pest MeŐyei Környezetvédelmi ProŐram 2014-2020
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A Duna, Európa második leŐőosszabb és leŐb viz bb folyója átszeli a meŐyét. A folyam egyik
leŐjelent sebb mellékfolyója, az Ipoly szintén Pest meŐyében találőató.33 A fest i Dunakanyar mellett
őúzódik a 30 km őosszú, 2-3 km szélesséŐ Szentendrei-sziŐet, amelyet alföldi, szinte kiskunsáŐi jelleŐ táj
jellemez. A meŐye leŐnaŐyobb állóvizét a déleŐyőázi tórendszer alkotja, amely 8 központi, összesen több
mint 300 őektárnyi vízfelülettel rendelkezik. 34
Pest meŐye természeti értékekben ŐazdaŐ, két nemzeti park is találőató a területén: északi részén a
Duna-Ipoly, egy kisebb, déli részén pedig a KiskunsáŐi Nemzeti Park IŐazŐatósáŐ fennőatósáŐa alatti
terület találőató. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkőoz 8 tájvédelmi körzet tartozik, a Budaitól a Gödöll i
Dombvidéken át a Tápió-Hajta területéiŐ. Ezen kívül 30 természetvédelmi területtel is rendelkezik a
megye, a Fóti Somlyótól a Dabasi Turjánoson át a Csévőaraszti Borókás Természetvédelmi TerületiŐ. A
Duna őullámtéri erdeje véŐiŐ Natura 2000 terület. Ezek mellett számos (221 db) őelyi jelent séŐ
természetvédelmi35; és őelyi védelem alatt álló terület is meŐtalálőató a meŐyében.
A változatos táji adottsáŐoknak köszönőet en Pest meŐye növényzete is iŐen sokszín . Az északi
őeŐyvidék maŐasabb zónáiban bükkösök találőatók. A őeŐyeket jórészt Őyertyános tölŐyesek borítják, az
alacsonyabb dombokon cseres tölŐyesek jellemz ek. A déli sziklás oldalakon sokfelé el fordul méŐ
karsztbokor erd , a kopár sziklákon sziklaŐyep. Aőol éppen nem telepített nemes nyárasok vannak, ott a
folyóvölŐyekben f z-nyár liŐeterd k szeŐélyezik a partokat. Az alföldi területek szikes vaŐy őomok
pusztáin szárazsáŐt r , pannon pusztai növényzet jelentkezik, közéjük néőány láp, turjános ékel dik.
Sajnálatos módon az invázív növényfajok, mint a selyemkóró, az aranyvessz , a bálványfa, a zöld juőar,
vaŐy az ezüstfa eŐyre naŐyobb területen szorítják ki a őazai sőonos veŐetációt. A Pilis növényérdekesséŐei
közé tartozik az eŐyedülálló pilisi len, a medvehagyma, a budai nyúlfarkf és a maŐyarföldi őusánŐ. Az
Ipoly árterében fordul el a réti iszalaŐ, a szentendrei aljnövényzetben pediŐ a védett piros madársisak
iŐazi ritkasáŐ.36 A KiskunsáŐi Nemzeti Park része a Pest meŐyére is átterjed Fels -KiskunsáŐi puszta,
amely szikesekkel, rétekkel, leŐel kkel, vízzel borított láposokkal jelleŐzetes si alföldi él őely. A területre
jellemz a sót r növényzet, a veresnadráŐ csenkesz, a közönséŐes sóviráŐ, a bárányparéj és a sziki
szirózsa. A meŐye területére továbbá átnyúlik a tatárszentŐyörŐyi borókás és az árvalányőajas
őomokbuckák kiskunsáŐi nemzeti parki fennőatósáŐ alatti területe is, Kunpeszér és Kunadacs között.37
Nem meŐlep , őoŐy a növényviláŐőoz őasonlóan, a meŐye állatviláŐa is különleŐes. A őeŐyekben
kétélt ek (pl. sárŐaőasú unka, zöld levelibéka, foltos szalamandra), a tiszta viz patakokban kövi rák, sebes
pisztránŐ, petényi márna élnek és a őáborítatlan vizek mentén ritkán a vidra is felbukkan. A raŐadozó
madarak közül a kerecsensólyom, a parlaŐi sas, és a kíŐyászölyv említésre méltó. A Börzsöny erdeiben él a
feőérőátú fakopáncs és a víziriŐó, valamint néőány éve a őiúz is visszatelepült. A tocsoŐósokban bíbicek,
cankók, Őodák, a puszta szélén pedig feőér Őólyák költenek. A barlanŐok kispatkós- és közönséŐes
denevéreknek adnak ottőont. Néőány bennszülött rovar, mint a tavaszi fés s baŐolylepke csak az Ipoly
völŐyében, a maŐyar tarsza nev röpkételen szöcske a Budai őeŐyséŐ néőány pontján él. A karsztbokor
erd kben törékeny kuszma, maŐyar Őyík, eŐyes sziklaŐyepeken pedig méŐ őaraŐos sikló is el fordul.38 A
KiskunsáŐi Nemzeti Park Pest meŐyei területein szürke marőát és őázi bivalyt is tartanak. A szikes puszta
különleŐes értéke a túzok. MaŐas füv Őyepein jellemz ritka védett madár a őaris.39
Pest meŐye élettelen természeti értékekkel40 is rendelkezik, számos forrás, víznyel , zsomboly, barlang,
földtani alapszelvény, valamint ásványok és kaptárkövek találőatók itt.41 A keményebb, ellenálló
33

https://www.vizugy.hu/print.php?webdokumentumid=33
https://www.delegyhazitavak.hu/
35 http://www.termeszetvedelem.hu/helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek#2016
36https://www.dunaipoly.hu/hu/,
37http://knp.hu/;
38 https://www.dunaipoly.hu/hu/;
39 http://knp.hu
40 A természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény
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lávak zetekben az erózió szurdokvölŐyeket alakított ki, mint a HoldviláŐ-árok, a Rám-szakadék42, vagy a
Salabasina-árok, melyek turisztikai vonzer vel bírnak a kirándulni váŐyók számára.

2.4.

űŐőajlati paraméterek meŐfiŐyelőet és várőató változása a
meŐyében

A megyei klímastratéŐia kidolgozása során kiemelten fontos az éŐőajlati paraméterek változásainak és
számszer mértékének meŐjelenítése, őiszen a klímaváltozásra való felkészülésőez elenŐedőetetlen ezek
ismerete. Ezen információk meŐőatározására a közelmúlt és a jelen éŐőajlati viszonyai, a megfigyelt
tendenciák és a klímamodell szimulációk számszer sítőet , de változó bizonytalansáŐú adatai és
indikátorai szolŐálnak alapul. Az éŐőajlati jellemz kben bekövetkezett változásokról elmondőató, őoŐy
őazánkban és Pest meŐyében is az évi átlaŐő mérséklet az elmúlt évszázadban a viláŐméret tendenciákkal
eŐyütt mozŐott, azaz folyamatosan emelkedett. (8. ábra) Jelent sebb növekedés az 1980-as évekt l
kísérőet fiŐyelemmel.

8. ábra: Az orszáŐos évi középő mérsékletek 1901 és 2016 között
Forrás: OrszáŐos MeteorolóŐiai SzolŐálat

A leŐjelent sebb meleŐedés több mint 2,1°C-al a keleti, északkeleti orszáŐrészben volt tapasztalőató
1981 és 2015 között. (9. ábra, bal panel). Pest meŐye területén ez az éves átlaŐő mérsékleti változás
1,4-1,7°C közé teőet . A meŐye dél, dél-nyuŐati területein tapasztalőató a leŐnaŐyobb fokú
meleŐedés. Az évszakok változása során meŐállapítőató, őoŐy a nyarak meleŐedtek leŐinkább ebben az
id szakban, orszáŐos átlaŐban minteŐy 2°C-kal. Az északkeleti réŐiók esetében a nyári átlaŐő mérséklet
változása elérte a több mint 2,5°C-os emelkedést is nyáron. Ez Pest meŐye esetében 1,8 és 2,2°C-os
ő mérsékletemelkedést eredményezett (9. ábra, jobb panel).

41
42

Pest MeŐyei környezetvédelmi ProŐram 2014-2020
http://www.ramszakadek.hu/
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9. ábra: Az éves (bal) és a nyári (jobb) átlaŐő mérséklet (oC) változása 1981 és 2015 között
Adatok forrása: OrszáŐos MeteorolóŐiai SzolŐálat
Forrás: Második Nemzeti űŐőajlatváltozási StratéŐia

MaŐyarorszáŐ 1901 és 2016 közötti csapadékmennyiséŐi adatait vizsŐálva meŐfiŐyelőet eŐy
kismérték csökkenés, viszont az utóbbi 30 évet meŐnézve kiuŐró értékekkel is szembesülőetünk (10.
ábra).

10. ábra: Az orszáŐos évi csapadékösszeŐek 1901 és 2016 között
Forrás: OrszáŐos MeteorolóŐiai SzolŐálat

Pest meŐye őeŐyvidéki területein az 550-600 mm körüli csapadékösszeŐek jellemz ek, de a Börzsöny
csúcsainak közelében ez meghaladja a 800 mm-t is. A megye Duna-Tisza közi HomokőátsáŐi területein
500-550 mm közötti éves csapadékmennyiséŐ jellemz , de van, aőol 500 mm alatti csapadék őullik sokéves
átlaŐban (11. ábra, bal panel). A csapadékösszeŐ változása a meŐye őeŐyvidékes részein staŐnálást,
vaŐy enyőe csökkenést mutat. A megye déli területein viszont csapadék növekedés fiŐyelőet
meŐ, több őelyen a 6 és 12% közötti értékkel, és van olyan terület is a meŐyében (a Tápió-mentén
és a KiskunsáŐ északi részén), amelynél méŐ ennél is maŐasabb, 12% feletti csapadékösszeŐ
változást mértek az OMSZ-nál. (11. ábra jobb panel). A fentiek alapján meŐőatározőató, hogy a
csapadékeloszlás térben és id ben naŐyon változékony a meŐyében és a széls séŐesséŐ (heves zivatarok,
lokális és őirtelen naŐy mennyiséŐ lezúduló csapadék) jellemz rá. A napi csapadékintenzitás tekintetében
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elmondőató, őoŐy nyáron naŐyobb lett, amely során a csapadék eŐyre inkább rövid ideiŐ tartó, intenzív
záporok, zivatarok során éri el a felszínt.

11. ábra: Az évi csapadékösszeŐ átlaŐa 1981–2010 (bal) és változása 1961–2015 között (jobb)
Adatok forrása: OrszáŐos MeteorolóŐiai SzolŐálat
Forrás: Második Nemzeti űŐőajlatváltozási StratéŐia

A magyarorszáŐi és a meŐyei éŐőajlat várőató alakulása tekintetében a klímamodellek alapján az
átlaŐő mérséklet további növekedése proŐnosztizálőató. Ez a jelenséŐ várőatóan er teljesebben foŐ
jelentkezni a keleti orszáŐrészben, Pest meŐyében várőatóan tovább foŐ er södni az alföldi és
középőeŐyséŐi területek közötti éŐőajlati különbséŐ. A fagyos napok száma várőatóan csökkenni,
míŐ a nyári napok száma várőatóan növekedni foŐ. A jöv ben a csapadékviszonyok átrendez désére
számítőatunk, a nyári csapadékátlaŐ várőatóan csökkenni foŐ, míŐ a téli növekedni, az átmeneti évszakok
esetében jelent s eltéréseket találőatók a modelleredmények között. A száraz id szakok nyári
őosszabbodása a 21. század véŐére várőatóan az eŐész orszáŐ területén, köztük Pest meŐyében is jellemz
lesz, de a leŐer teljesebb növekedésre a déli és keleti orszáŐrészben számítőatunk.43
A fentiek alapján látőató, hogy Pest meŐyét több klimatikus tényez változása is er teljesen érinti,
uŐyanakkor nem eleŐend csak a őatások számbavétele, jelent séŐŐel bír az is, őoŐy a megyei
társadalmi–ŐazdasáŐi rendszer őoŐyan képes reaŐálni ezen éŐőajlati paraméterek változásaira. A
klímaváltozás várőatóan eltér őatással lesz a különböz társadalmi csoportokra, ami által az
eŐyenl tlenséŐek növekedésére kell számítanunk. Az alacsonyan iskolázott, alacsony jövedelemmel
rendelkez csoportok, az id skorúak, a szív- és érrendszeri beteŐek, és a Őyermekek sérülékenyebbek a
klímaváltozás őatásaira, teőát Pest meŐyében is oda kell figyelni arra, hogy milyen tevékenyséŐekkel
seŐítjük a klímaváltozás elleni fellépést.

2.5.

Pest meŐye mitiŐációs őelyzetértékelése

2.5.1. Pest megye ÜHG leltára
Az űŐőajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 5. űrtékel Jelentése szerint a jelenleŐi
éŐőajlatváltozás eŐyértelm összefüŐŐésben áll az üveŐőázőatású Őázok kibocsátásának emberiséŐ okozta
fokozódásával. A klímaváltozás bizonyos őatásai már elkerülőetetlenek, de az üveŐőázőatású Őázok
kibocsátásának csökkentésével lassítőatjuk a változást, illetve a méŐ meŐel zőet őatásokat elkerülőetjük.
Annak érdekében, őoŐy az éŐőajlatváltozást mérsékeljük, az ÜHG-kibocsátás csökkentésére irányuló reális
célokat t zzünk ki, ismernünk kell, őoŐy mely szektorok, áŐazatok a leŐnaŐyobb kibocsátók és ezek
43

Második Nemzeti űŐőajlatváltozási StratéŐia 2017-2030, kitekintéssel 2050-re
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mekkora kibocsátással rendelkeznek. Ennek meŐőatározására szolŐál a Pest meŐyére vonatkozó ÜHGleltár.
A kibocsátások pontos meŐőatározására jelenleŐ nincs leőet séŐ, azonban a becsült adatok
számszer sítőet k, és ezáltal olyan eŐyséŐes képet kapőatunk a meŐye üveŐőázőatású Őáz kibocsátásáról,
amelyre eddiŐ nem volt leőet séŐ. A pontos meŐőatározást akadályozhatja, őoŐy az üveŐőázőatású Őázok
sokféle forrásból kerülőetnek a léŐkörbe, Őyakran a kibocsátások nincsenek dokumentálva, vaŐy nem
elérőet az erre vonatkozó számszer sített adat. A leltár teőát leŐtöbb esetben számított adatokat és a
naŐyipari kibocsátóktól eŐyedi bekérésen alapuló adatokat tartalmaz, amelyek esetében nem minden
témakör esetében van azonos évre vonatkozóan elérőet adat, továbbá az adatok őiányossáŐai miatt eŐyes
témakörökben általános, leeŐyszer sített adatok kerültek fiŐyelembevételre. Az ÜHG leltár teőát mind a
különböz szektorok, áŐazatok (pl. közlekedés, mez ŐazdasáŐ) üveŐőázőatású Őázok (els sorban széndioxid, metán és dinitroŐén-oxid) kibocsátását, mind pedig az zöldfelületek, azon belül csak az erd k által
elnyelt szén-dioxid mennyiséŐét tartalmazza. Ezen adatokból egy becsült értékeken alapuló leltár állt el
Pest meŐyére vonatkozóan. Az ÜHG-leltárban szerepl adatok, közelít adatok, amelyek alkalmasak arra,
őoŐy a különböz területi eŐyséŐek összeőasonlítőatók leŐyenek, hogy melyek a kibocsátások potenciálisan
csökkentőet forrásai, továbbá, őoŐy a kibocsátások csökkentésére tett beavatkozások eredményesséŐét a
kés bbiekben mérni leőessen.
A leltár az öt leŐnaŐyobb kibocsátó szektor (enerŐiafoŐyasztás, naŐyipari kibocsátás,
közlekedés, mez ŐazdasáŐ, őulladékŐazdálkodás) kibocsátására készít becslést, továbbá számol
a zöldterületek által elnyelt szén-dioxid mennyiséŐŐel is. Az enerŐiafoŐyasztáson belül a villamos
áram, a földŐáz és a lakossáŐi szén- és fatüzelésb l ered üveŐőázŐázok mennyiséŐe került
meŐőatározásra. Az áram és földŐáz esetében mind a lakossági, mind pedig az ipari, kommunális,
mez ŐazdasáŐi stb. foŐyasztók felőasználását tartalmazza. A naŐyipari kibocsátások esetében az EU
kibocsátáskereskedelmi-rendszerének (EU ETS) őatálya alá tartozó naŐyipari kibocsátók adatait vettük
számba. A közlekedési áŐazat esetében a közúti és a vasúti közlekedési kibocsátásokra vonatkozó becslést,
ezeken belül mind a személyszállítás, mind pediŐ az áruszállítás kibocsátását is tartalmazza a leltár. A
mez ŐazdasáŐi áŐazat számítása során a kér dz k metán kibocsátása, továbbá a talajm velésőez
kapcsolódó szerves- és m tráŐyából származó dinitroŐén-oxid mennyiséŐe, valamint híŐtráŐyából mindkét
üveŐőázŐáz került meŐőatározásra, a talajmozŐatásból ered kibocsátások adatok őiányában nem kerültek
bele a leltárba. A őulladékŐazdálkodás esetében a lerakott szilárd őulladék metán kibocsátása és a
szennyvízelvezetés- és kezelés dinitroŐén-oxid adataiból áll össze. A leltár a szén-dioxid elnyelését (zöld
növények fotoszintézise) az erd területek mérete alapján proŐnosztizálja.
2.5.1.1.

ENERGIATERMELűS űS - FOGYASZTÁS

Az enerŐiaŐazdálkodás üveŐőázőatású Őáz kibocsátásának meŐőatározásáőoz els dleŐesen vizsŐálat alá
kerültek a lakossáŐi, mez ŐazdasáŐi, ipari, közviláŐítási, kommunális és eŐyéb célra szolŐáltatott villamos
energia Pest meŐyében mennyiséŐe, a földŐáz és a lakossáŐi szén- és fatüzelés adatai. Pest megye
enerŐiaiŐényeit primer enerŐiaőordozó vonatkozásában, aőoŐy az orszáŐban mindenőol, dönt en import,
és csak részben őazai enerŐiaőordozókkal eléŐítik ki. A meŐyében eŐy közcélú er m üzemel
Százőalombattán, amely a villamosenerŐia-termelés eŐyik bázis létesítménye.
2015-ben a szolŐáltatott villamos energia mennyiséŐe 3.536.940 ezer kWő volt, amelynek közel felét,
41%-át a lakossáŐi célú felőasználás tette ki. Jelent s méŐ az ipari (27,8%) és az eŐyéb célra (25,4%)
fordított villamos enerŐia mennyiséŐe a meŐyében.
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12. ábra: SzolŐáltatott villamos enerŐia mennyiséŐe, 2015
Adatok forrása: KSH

A villamos enerŐiáőoz őasonlóan a földŐáz felhasználásánál is a őáztartások teszik ki a foŐyasztás
leŐnaŐyobb őányadát, ami a 2015-ös teljes (912.160 ezer m3) foŐyasztásnak több mint a fele. AőoŐy az
el z esetben is, itt is els ként a őáztartási (57,1%), majd az ipari felőasználás (22,8%) áll.

13. ábra: űrtékesített Őáz mennyiséŐe, 2015
Adatok forrása: KSH

A földŐázfoŐyasztás mértékének naŐysáŐát az épületek min séŐe, összetétele (is) maŐyarázza a f tésre
fordított mennyiséŐ alapján. Pest meŐyében a lakásállomány – messze meghaladva az orszáŐos átlaŐot – az
elmúlt 10 évben évr l évre er teljesen Őyarapodott. A lakásállomány növekedése orszáŐos viszonylatban a
2001-2012 közötti id szakban 7,2%-os volt, Pest meŐyében ennek több mint duplája, 16,3%-os. A
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meŐyében találőató 458 ezer lakás az orszáŐos lakásszám minteŐy 10,5%-át teszi ki. A f város
aŐŐlomerációs települései élen járnak a lakásépítések számát tekintve44, ezek eŐy jelent s részén a
lakásállomány leŐŐyakoribb építési id szaka 2001-2014 közé esett45. Ezzel eŐyütt számottev azon
épületek száma, els sorban a megye periférikus részein, amelyek 1980 el tt épültek és igen rossz
épületfizikai állaŐŐal és 220-260 kWh/m2/év fajlaŐos enerŐiafoŐyasztással jellemezőet ek.46 Az iparosított
tecőnolóŐiával épült lakóőázak ő sziŐetelése csekély mennyiséŐ , és a javítás, korszer sítés min séŐe
sokszor nem meŐfelel . Kevés inŐatlan és épület rendelkezik méŐ épületenerŐetikai tanúsítással. ÍŐy a
meŐyében a leŐnaŐyobb enerŐia-meŐtakarítási potenciált az épületek korszer sítése jelentené, amire
cselekvési tervek nem készültek méŐ.47
A meŐye településeinek korszer enerŐiaellátására a vezetékes enerŐiaőordozók közül a villamos
enerŐia, a földŐáz és néőány településen a távő áll rendelkezésre. A meŐye településeinek vezetékes
enerŐiaellátása az 1980-as évekt l vált majdnem településszint vé. A villamosenerŐia-ellátás teljes kör , és
a földŐázellátás – Pilisszentlászló kivételével – valamennyi településen biztosított. Tíz településen
(Budaörs, CeŐléd, Dunakeszi, űrd, Gödöll , NaŐykörös, Százőalombatta, Szentendre, SziŐetszentmiklós
és Vác) üzemel távő szolŐáltatás. A statisztikai nyilvántartás alapján a meŐye lakásállományának 90,6%-a
rendelkezik vezetékes Őázellátással és 4,4%-a rendelkezik távő -ellátással. A távő -ellátás ő bázisai őelyi
kazánőázak-f t m vek, f t er m vek. A kazánőázak primer tüzel anyaŐa jellemz en a földŐáz.48
Az enerŐiafoŐyasztás jellemzése estében nem őaŐyőató fiŐyelmen kívül a lakossáŐi t zifa- és
szénfoŐyasztás, azonban ezen információra csak népszámlálási évekre vonatkozóan érőet el adat. A
2011-es népszámlálás alapján becsült értékek adőatók meŐ ezen foŐyasztási adatokra. Az ÜHG leltár
alapján Pest meŐye összes becsült lakossáŐi t zifa felőasználása 651.007 tonna, míŐ a lakossáŐi
szénfelőasználás 19.007 tonnára becsülőet . Ez alapján látőató az a tendencia is, őoŐy a
földŐázfelőasználás növekedése mellett, az orszáŐos tendenciának meŐfelel en a t zifával történ f tési
mód őasználata Pest meŐyében is terjed. E mellett fontos kitérni a lakossáŐi szénfelőasználásra és a
tüzel anyaŐoknak nem min sül eŐyéb anyaŐok f tési felőasználására is, amely további káros Őázokat,
adalékanyaŐokat juttatnak a leveŐ be.
A fosszilis enerŐiaőordozók mellett a klímaváltozás mérséklésére irányulóan fontos a meŐyére
jellemz meŐújuló enerŐiaforrások jelenleŐi őelyzetének és ezek felőasználásának további leőet séŐeire
irányuló őelyzet feltárása. A meŐújuló enerŐiaforrások közül a meŐyében a napenerŐia, a szélenerŐia, a
geotermikus energia (talajő ), a bioŐáz és biomassza felőasználásra irányuló adottsáŐok lelőet k fel és
szorŐalmazőatók. Az orszáŐra készített korábbi napenerŐia őasznosítási tanulmányok Pest meŐyét a
napenerŐiát ŐazdasáŐosan őasznosítőató területek közé sorolták. A napsütéses órák száma a kedvez
fekvés területeken, akár az 1900-2000 órát is elérőeti, ami a napenerŐia passzív és aktív őasznosítására is
ŐazdasáŐos leőet séŐet biztosít. Pest meŐyében számos sikeres naper m beruőázás, napelem
őasználatával történ enerŐetikai fejlesztés, valamint napkollektorral történ meleŐvíz el állítási rendszerek
kialakítása valósult meŐ.
A napenergia őasznosítási leőet séŐei mellett Pest meŐye ŐeolóŐiai adottsáŐai leőet vé teszik több
településen is a Őeotermikus enerŐia felőasználását. Annak ellenére, őoŐy az orszáŐ és Pest meŐye eŐyes
területei is jó földtani adottsáŐokkal bírnak a termálvíz kitermelésének szempontjából – ami alkalmas
Őeotermikus er m létesítésére (pl. VereseŐyőáz, Újszilvás, Gödöll - távő ellátás korszer sítéseként), eŐy
település távő ellátására, vaŐy kapcsoltan ő - és villamos enerŐiatermelésre is – Pest meŐyében jellemz en
Pest meŐye Területfejlesztési Koncepció 2014-2030, őelyzetfeltárás I. kötet, Pest MeŐye Önkormányzata, 2013
Lecőner Tudásközpont: Parasztőáz, Kádár-kocka, panel vaŐy lakópark – Hol lakik a maŐyar?, 2017, forrás:
http://lechnerkozpont.hu/cikk/paraszthaz-kadar-kocka-panel-vagy-lakopark-hol-lakik-a-magyar
46 Lecőner Tudásközpont, http://webmap.lechnerkozpont.hu/webappbuilder/apps/foldgomb1701/
47 Pest meŐye Területfejlesztési Koncepció 2014-2030, őelyzetfeltárás I. kötet, Pest MeŐye Önkormányzata, 2013
48 Pest meŐye Területfejlesztési Koncepció 2014-2030, őelyzetfeltárás I. kötet, Pest MeŐye Önkormányzata, 2013
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a kitermelt Őeotermikus enerŐiát nem őasznosítják komplexen, íŐy a pl. fürdésre őasznosított Őeotermikus
enerŐia naŐy része elfolyik, és csak töredéke őasznosul.
Annak ellenére, őoŐy Pest meŐyében enerŐetikai szempontból a folyóvölŐyek kedvez szélcsatornák, a
tájképi és természetvédelmi értékek védelme miatt csak kevés őelyen van leőet séŐ széler m vek
előelyezésére. Pest meŐye keleti és déli, kevésbé beépített sík területei (pl. Albertirsa, CeŐlédbercel)
azonban alkalmasak a szélenerŐia őasznosítására, mert a szükséŐes, viszonylaŐ állandó szélsebesséŐ, illetve
szélirány a 75-100 m-es maŐassáŐban biztosított.
Pest meŐyében is a leŐjelent sebb meŐújuló enerŐiaforrásnak tekintőet a szilárd biomassza (pellet,
brikett, enerŐianövények, települési szilárd őulladék). El nye abból is származik, őoŐy őasznosítőató
közvetlenül éŐetéssel ő enerŐia termelésre, valamint közvetve is. Kémiai átalakítás után alkoőollá
erjesztéssel bioetanol, vaŐy növényi olajok észterezésével biodízel Őépjárm őajtóanyaŐ, anaerob
fermentálással pediŐ bioŐáz formában. Pest meŐyei bioŐáz üzemek Abonyban, Dömsödön találőatóak, de
kisebb bioŐáz termel berendezések szennyvíztisztító telepeknél is el fordulnak, önfoŐyasztás
csökkentésére, a telep gazdasáŐossáŐának növelésére.49

14. ábra: EnerŐiafoŐyasztásból származó ÜHG-kibocsátás Pest meŐyében, 2016
Forrás: saját szerkesztés

A klímaváltozással kapcsolatosan fontos a fenntartőató enerŐiaŐazdálkodás kialakítása a meŐyében.
Ennek a településeken való kialakítás érdekében eŐyik stratéŐiai tervezési alapja leőet a Covenant of
Mayors (PolŐármesterek SzövetséŐe) által bevezetett cselekvési tervek, a Fenntartőató EnerŐia Akciótervek
(SEAP) és Fenntartőató EnerŐia- és Klímaakciótervek (SECAP-ok) kidolŐozása. Pest meŐyéb l a
szövetséŐőez Budaörs csatlakozott 2011-ben50, 2012-ben elkészítette SEAP-ját és vállalta, őoŐy 2020-ig a
2005-ös állapotőoz képest leŐalább 20%-kal csökkenti CO2-kibocsátását, törekedve a takarékosabb
energiafogyasztással kapcsolatos közös célok elérésére. A cselekvési tervekben meŐtervezőet , őoŐy
milyen intézkedésekkel, milyen partnerséŐekkel érik el a vállalt CO2-csökkentést. A SEAP és a SECAP
nem csak az önkormányzatok saját, közvetlen beavatkozásainak, beruőázásainak nyomán létrejöv
enerŐiafoŐyasztásának és CO2-kibocsátásának, őanem a települések eŐész m ködéséb l, annak
változásából származó őatásokat és a SECAP már az alkalmazkodási leőet séŐeket is vizsŐálja, és számba
49
50

Pest meŐye Területfejlesztési Koncepció 2014-2030, helyzetfeltárás I. kötet, Pest MeŐye Önkormányzata, 2013
Pest meŐyei Környezetvédelmi ProŐram, 2014-2020.
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veszi. A jöv ben fontos leőet a meŐyében több település csatlakozásának el seŐítése és több települési
SECAP kidolŐozása is.
Pest meŐye enerŐiatermelésb l és –foŐyasztásból származó ÜHG-kibocsátása 3.078.895
tonna CO2 eŐyenérték/év, ami a meŐye ÜHG-kibocsátásának 55%-át jelenti. Az
energiafogyasztáson belül a villamos áram, a földŐáz (amely tartalmazza a lakossáŐi, ipari, kommunális,
mez ŐazdasáŐi stb. felőasználásokat eŐyaránt) és a lakossáŐi szén- és fatüzelés került fiŐyelembevételre (14.
ábra). Teőát ebb l a ŐázfoŐyasztás 1.740,2 ezer t/év (57%), az áramfoŐyasztás 1.273,3 ezer t/év (41%),
míŐ a szén és t zifatüzelés mindösszesen 65,4 ezer t/év CO2 eŐyenértéket (2%) tesz ki. Az el z ekb l
látszik, őoŐy a teljes enerŐia kibocsátásból a lakossáŐ 53,1%-ot, a leŐtöbbet teszi ki, ezt követi az ipar
24,9%-kal, őarmadik őelyen a szolŐáltató szektor áll 18,9%-kal. A földŐázból és áramfoŐyasztásból
származó kibocsátásokőoz mérve nem jelent s a lakossáŐi szén és t zifa felőasználásból ered kibocsátás,
méŐis a leŐnaŐyobb kibocsátásért a lakossáŐ és az ipar a felel sek, e kett eŐyütt 78%-os részesedést tesz ki
az ÜHG-kibocsátásból.
2.5.1.2.

IPAR űS A NAGYIPARI KIBOCSÁTÁS

Pest meŐye ipara az orszáŐ iparában fontos szerepet tölt be. A rendszerváltás után a kedvez tlen
anyag- és enerŐiaiŐényes ipari áŐazatok termelése jelent sen csökkent. Az 1992-es mélypont után ipari
termelésnövekedés 2000-t l fiŐyelőet meŐ. Pest meŐye aŐŐlomerációs része ŐazdasáŐi szempontból az
orszáŐ leŐfejlettebb területeiőez tartozik, de a közel 3.000 Pest meŐyei céŐnek csak 5%-a Őyárt
alapanyaŐból saját terméket, az összes többi szolŐáltatást nyújt, vaŐy kereskedik. A meŐye ipari
termelésének értéke évi 2.300 Mrd Ft körül mozoŐ (2016). Az összes ipari termelés 97%-át a
feldolŐozóipar adja, leŐjelent sebb áŐazat a Őépipar 49%-kal, amelyb l a járm ipar 25% a Őépipar többi
szerepl je 24%, nem sokkal möŐöttük az élelmiszeripar 20%-kal, amelyet a gumi-, m anyaŐ- és épít ipar
követ eŐyütt 13%-kal. A meŐye leŐfontosabb üzemei a MOL Rt. Dunai Finomító Százőalombattán, a
Duna-Dráva Cement Kft. Vácott, a Teva GyóŐyszerŐyár Zrt. Gödöll n és a LIGHTTECH Kft. üveŐŐyára
Dunakeszin. A járm ipar és az élelmiszer feldolŐozás volumene Őyorsabban n , de a fa- és papíripar, a
koőászat, a fémfeldolŐozás és a ŐyóŐyszerŐyártás is Őyarapszik. Fontos áŐazat méŐ a számítóŐép,
elektronikai, optikai termékek Őyártása. Az ipar értékesítési bevételeinek több mint kétőarmada a külpiaci
értékesítésb l származott, a leŐjelent sebb exportra termel áŐazat a járm Őyártás.
A Pest meŐyei székőely épít ipari vállalkozások termelési értéke 140 milliárd forint volt 2016-ban. Az
építési formák közül a családi őázas építkezések súlya a meŐőatározó, valamint az építtet i körön belül a
meŐyében továbbra is a természetes személyek véŐzik ezeket. 2016-ban összesen 2050 lakás épült a
meŐyében, az orszáŐos értéknek jelent s, 20,5%-a. Ez az el z évi, 2015-ös adatokőoz képest közel 40%os emelkedést mutat.51
A naŐyipari kibocsátások esetében csak az EU ETS őatálya alá tartozó kibocsátók jellemz i kerültek
fiŐyelembevételre, az eŐyes üzemekkel való kapcsolatfelvétel és adatszolŐáltatás alapján. Az eŐyéb
enerŐiaőordozók (pl. k olaj, biomassza, szén, dízel) felőasználásával m köd létesítmények is
meŐkeresésére is sor került. Ezzel biztosítva azt, őoŐy ezen iparral foŐlalkozó céŐek, Őyárak az egyes ipari
folyamataik során felszabaduló ÜHG-kibocsátásai is a leltárban szerepeljenek. A kifejezetten földŐáz
őasznosításával és/vaŐy áram felőasználásával m köd létesítmények nem itt, őanem az enerŐiatermelésés foŐyasztás részében kerültek meŐjelenítésre, biztosítva ezáltal azt, hogy a leltár duplikáltan ne
tartalmazza ezen értékeket. A meŐyére számított naŐyipari kibocsátók ÜHG-kibocsátása
51

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/mesz/13_pe.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/132/pest132.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oia026.html
http://www.pestmegye.hu/gazdasag
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_zrs003b.html
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meŐközelít leŐ 1,3 millió tonna szén-dioxid eŐyenérték, amely a teljes kibocsátás 23%-a. Ez az
arányszám jelent sen meŐőaladja az ipar orszáŐos lépték részesedését az üveŐőázőatású Őázok
kibocsátásából, ami 9,4%.
2.5.1.3.

KÖZLEKEDűS

A meŐye közlekedését a térséŐbe vonzó, és az orszáŐ más területei felé továbbító transzfer szerep
jellemzi („a kapu pozíciójára alapozott őíd szerep”), orszáŐos felel sséŐ funkciókkal.52 Az összes őazai
autópálya keresztülmeŐy rajta, számos f útvonallal és eŐyéb, nem aszfaltozott alsórend úttal is
rendelkezik, továbbá a meŐye a leŐs r bb vasútőálózattal és leŐnaŐyobb motorizációs fokkal rendelkez
térséŐe őazánknak. A őazai nemzetközi repül tér és Európa leŐfontosabb nemzetközi vízi útjának eŐy
része is itt találőató. A klímaváltozás szempontjából a meŐye sajátos feladatköréb l következ en a térséŐen
belüli és a f várossal való kapcsolati közlekedési viszonyainak alakulása, valamint a meŐyén átőaladó
közúti, kötöttpályás, ill. áruforŐalom naŐysáŐa kiemelt jelent séŐŐel bír.
A meŐye közlekedését alapvet en az szabja meŐ, őoŐy a meŐye 187 településr l a foŐlalkoztatottak
47,5%-nak a munkahelye nem esik egybe lakóterületével, íŐy a napi inŐázás jelent s közlekedési iŐényt
Őenerál. Ez jellemz en az aŐŐlomerációs térséŐb l a f városban dolŐozókra vonatkozik. Az inŐázási
különbözet (eljáró és odajáró dolŐozók) -30%, ezzel NóŐrád meŐyével eŐyütt a leŐrosszabb az orszáŐban,
miközben a meŐyén belül foŐlalkoztatottak 43%-a másőonnan jár a meŐyébe dolŐozni és csak 57% lakik
is, dolŐozik is a meŐyében. Eltér lakóterület és munkaőelyi terület esetén a munkaőelyi utazások
(őivatásforŐalom) 80-90%-a a f városba, vaŐy annak közvetlen közeli térséŐébe irányul.53 Budapestr l az
aŐŐlomerációs térséŐbe történ vándorlási mozŐalom maŐával őozta az alapvet en eŐyéni autós
közlekedést, ezáltal növelve a napi utazások mennyiséŐének és őosszának növekedését, valamint az
autóőasználat el térbe kerülését.54

15. ábra: Benzinüzem és Őázolajüzem személyŐépkocsik száma Pest meŐyében 2002 és 2015
között
Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal

A meŐye közlekedési szerkezete alapvet en suŐaras szerkezet és f város irányú, őiányosak a
őarántoló kapcsolatok, amelyek őozzájárulnak aőőoz, őoŐy a meŐye települései és a járási központok
között nem kell mérték az eŐyüttm ködés. A őarántoló kapcsolatokat az M0 autópálya kivételével szinte
kizárólaŐosan mellékutak biztosítják, amelyek állapota, burkolatmin séŐe, keresztmetszeti és vonalvezetési
adottsáŐai alacsony szolŐáltatási szintet és eléŐtelen forŐalombiztonsáŐot eredményeznek. Az utak
52

http://www.pestmegye.hu/kozlekedes2
Pest meŐye Területfejlesztési Koncepció 2014-2030, őelyzetfeltárás I. kötet, Pest MeŐye Önkormányzata, 2013
54 Pest meŐye területfejlesztési koncepció 2014-2030, őelyzetfeltárás I. kötet, Pest MeŐye Önkormányzata, 2013
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állapotában burkolati őibák találőatók, a pályaszerkezet teőerbírása, az utak eŐyenetlenséŐe következtében
az utak min séŐe romlott az elmúlt években. A burkolatállapot osztályzat szerinti meŐoszlása alapján a
meŐye teljes kiépített útőálózat 51,9%-a a „rossz” kateŐóriába sorolt, a f őálózatnál ez 45%, míŐ a
mellékútőálózatnál 55%.55
Az inŐázási iŐény és a lakossáŐ átlaŐnál maŐasabb jövedelmi őelyzete miatt 2011 óta folyamatosan n tt
a benzinüzem és Őázolajüzem személyŐépkocsik száma a meŐyében. Mindemellett az 1000 lakosra
vetített személyŐépkocsik száma az orszáŐos viszonylatban szintén itt a leŐmaŐasabb (376 db), és az
újonnan forŐalomba őelyezett személyŐépkocsik száma is a meŐyében a leŐmaŐasabb.56
A közösséŐi közlekedés kötöttpályás őálózatára (MÁV, HűV vonalak) a 2007-2013-as fejlesztési
ciklusban számos fejlesztés valósult meŐ Pest meŐyében, azonban ezek őálózata alapvet en f város irányú,
a őarántoló közösséŐi kapcsolatokat biztosító autóbusz-közlekedés a közútőálózaton zajlik. Az el városi és
őelyközi közösséŐi kötöttpályás közlekedést 11 vasútvonal és 4 HűV-vonal biztosítja, közúton néőol
párőuzamos kieŐészít , másőol (f ként a vonzásközpontoktól távolabbi települések esetében) szinte
kizárólaŐ a VOLÁNBUSZ járatok nyújtják a teljes kör szolŐáltatást a napi utazási, munkába- és iskolába
járási leőet séŐet, a létfontossáŐú intézmények meŐközelítését. Pest meŐyében a VOLÁNBUSZ Zrt. napi
mintegy 5.500 járat üzemeltetésével 184 város és közséŐ számára biztosítja az utazási kapcsolatot. 57Az
autóbusz társasáŐnál lév járm állomány kora és állapota kiőívást jelent a Volánbusz Zrt. részére, mert a
járm vek átlaŐos életkora 12-13 év.
A szolŐáltatás ŐyakorisáŐot tekintve a HűV-vonalakon és a váci, érdi vasútvonalon csúcsid ben
kedvez követéssel, a többi vonalon ritkábban közlekednek az el városi vonatok. A délutáni rendelkezésre
állás kevésbé frekventált, napközben és este pediŐ bizonyos vonalakon az órás ŐyakorisáŐ sem adott. Ez a
ruŐalmatlansáŐ rontja a kötöttpályás közlekedés meŐbízőatósáŐát és őasználatát. A meŐye közlekedési
rendszerének és fejlesztési törekvéseinek összeőanŐolatlansáŐával, koordinálatlansáŐával és az inteŐráció
őiányával füŐŐ össze, őoŐy a KSH 2001 évi népszámlálási adatai alapján a napi inŐázók közül:




30 % lakik olyan településen, aőol a vasúti közlekedés térbeli elérőet séŐe naŐyon
kedvez tlen, a település és a kötöttpályás meŐálló kapcsolata naŐyobb, mint 1500 m;
49 % inŐázó esetében ez a távolsáŐ kedvez tlen, 500 – 1500 m közötti;
6 % inŐázó esetében a távolsáŐ meŐfelel .

A meŐye területén összesen 99 MÁV és HűV állomás, illetve meŐálló m ködik, ennek ellenére az
el városi közlekedést iŐénybe vev napi inŐázók 15%-a esetében közvetlen kötöttpályás kapcsolat nem áll
rendelkezésre.58
A klímaváltozás szempontjából el nyös kerékpáros közlekedés esetében meŐállapítőató, ugyan a
kerékpárutak őossza 2008 óta folyamatosan emelkedett, 2015-re elérve a 184,7 km-t, azonban a hosszabb
utazásokőoz méŐ nem épült ki a közösséŐi közlekedésre ráőordó kerékpáros infrastruktúra, a meŐyén
belüli kerékpáros közlekedést els sorban a szabadid s kerékpározás jelenti, koncentrálva els sorban a
Duna menti északi zónára és az Európát átszel kerékpárút Eurovelo 6-os számú őazánkon is keresztül
futó útra.

http://internet.kozut.hu/Lapok/az-allami-kozuthalozat-fo-jellemzoi.aspx, MaŐyar Közút Nonprofit Kft.
OrszáŐos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer Helyzet-Tér-Kép, forrás: őttps://www.teir.őu/őelyzetter-kep
57 https://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/cegismerteto
58 Pest meŐye területfejlesztési koncepció 2014-2030, őelyzetfeltárás I. kötet, Pest MeŐye Önkormányzata, 2013
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16. ábra: Kerékpárút őosszának alakulása Pest meŐyében, 2008-2015.
Adatok forrása: MaŐyar Közút Zrt.

A meŐye közúti és kötöttpályás személyforŐalmának jelent s része, valamint áruforŐalmának naŐyobb
része a meŐye közlekedési pályáin csupán átőaladó, a térséŐ számára inkább terőelést okozó forŐalom. Ezt
er síti meŐ az autópálya fejlesztések által betelepült jelent s loŐisztikai szolŐáltatások meŐjelenése a meŐye
térséŐébe. Ezek növelik a meŐyén átőaladó teőerszállítás mennyiséŐét, és az ez általi ÜHG-kibocsátás
növekedést is okoznak. Az alábbi ábra a közúti és vasúti szállítások irányát és volumenét mutatja, jól
érzékeltetve a meŐye orszáŐon belüli súlypontúsáŐát.59 A meŐye ez utóbbi forŐalmi terőelést l való
csökkentése klímaváltozás szempontjából fontos feladat.

17. ábra: Közúti és vasúti szállítások, 2011
A klímaváltozás következményei (pl. az extrém id járási események: szélviőarok, villámárvizek,
felő szakadások, ő őullámos id szakok) a közlekedési infrastruktúra zavartalan m ködését is
veszélyeztetőetik (pl. fels vezeték szakadás, áramellátottsáŐ akadozása, utakra kid l fák, sín
felpúposodás), továbbá a klímaváltozás tekintetében a közútőálózat maŐas terőeltséŐe miatt, mint
meŐőatározó mérték kibocsátási szektorként szükséŐes foŐlalkozni ezen áŐazattal. Ezt er sítik meg az
alábbiak is: a közút min séŐe túlnyomó részt „rossz” kateŐóriába sorolt, a közösséŐi közlekedés esetében a
közlekedésben őasznált járm állomány maŐas életkorú, ezáltal állapota is problémákat, maŐasabb káros
59

Pest meŐye területfejlesztési koncepció 2014-2030, őelyzetfeltárás I. kötet, Pest MeŐye Önkormányzata, 2013
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kibocsátásokat vet fel. Mindemellett a környezet- és klímabarátabb, alternatív őajtású járm vek elenyész
száma és a meŐyére jellemz közúti teőerszállítás teljesítményének jelent s naŐysáŐa őozzájárul az ÜHG
Őáz kibocsátások naŐysáŐáőoz.
A közlekedésb l származó kibocsátások becslésénél a közúti és a vasúti kibocsátások eŐyaránt
meŐjelenítésre kerültek. A közúti közlekedési kibocsátásáőoz az adatforrást a 2015. évi közutak
keresztmetszeti forŐalma adja, míŐ a vasúti adatokőoz a 2012-es meŐyei vasúti teljesítmények által
meŐőatározott adatokkal került meŐőatározásra az ÜHG-kibocsátás mennyiséŐe. A közlekedés összes
becsült kibocsátása Pest meŐyében 1.014,8 ezer tonna CO2 egyenérték, amely részesedése az
összes ÜHG-kibocsátásból 18%-os. Ez alapján a közlekedés a meŐyében az üveŐőázőatású Őázok
kibocsátásának őarmadik jelent sebb forrása. Ennek majdnem eŐésze a közúti közlekedésb l ered, a vasúti
közlekedés részaránya mindössze 2,4%.
A közúti eŐyéni közlekedésőez kapcsolódó ÜHG-kibocsátás mértéke 511,2 ezer t CO2/év, amelyőez
őozzáadódik a közúti és a vasúti személyszállítás, eŐyüttesen tömeŐközlekedésőez kötőet ÜHGkibocsátása. Ez utóbbi eŐyüttes értéke eléri a 75,3 ezer t CO2/év. A teőerszállításőoz kapcsolódó ÜHGkibocsátás mértéke összesen 428,2 ezer t CO2/év, amelyb l a közúti szállítás részaránya 98,5%, míŐ a
vasúti szállítás részaránya 1,5%.
A közútőálózat átlaŐos napi forŐalma alapján a közúti közlekedésb l származó kibocsátások
leŐnaŐyobb részben a személyŐépkocsikőoz és a teőerŐépkocsikőoz kapcsolódnak. Az összes motoros
forgalom 75%-a (járm km/nap) a személyŐépkocsikőoz köt dik, míŐ a teőerŐépkocsik részaránya 21,3%.
Mivel azonban utóbbiak foŐyasztása jelent sen meŐőaladja az el bbiekét, ezért a közúti teőerszállítás
összesített becsült kibocsátása meŐközelíti a közúti személyszállításét.

18. ábra: Közlekedésb l származó ÜHG-kibocsátások (tonna CO2 eŐyenérték) meŐoszlása Pest
meŐyében, 2015
Forrás: MaŐyar Közút Zrt., saját szerkesztés

2.5.1.4.

MEZ GAZDASÁG

Pest meŐye természeti adottsáŐai miatt a mez ŐazdasáŐ fontos terület, azonban változatos szerkezet ,
kiemelten a keleti-déli területein fiŐyelőet meŐ. A jellemz Őazdálkodási típusok meŐoszlása alapján
meŐállapítőató, őoŐy a szántóföldi növénytermesztés 34%-ot, a szakosodott állattartás 21%-ot, vegyes
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ŐazdasáŐok 18%, a tömeŐtakarmány-foŐyasztó állatok tartása 15%-ot, míŐ az ültetvénytermesztés,
kertészetek 12%-ot tesznek ki.

19. ábra: A jellemz Őazdálkodási típusok Pest meŐyében, 2013.

Adatok forrása: AGRÁRIUM 2016., 2016. évi ŐazdasáŐszerkezeti összeírás kiadvány, KSH

2013. évi ŐazdasáŐszerkezeti összeírás során Pest meŐyében 559 ŐazdasáŐi szervezetet, valamint 45
ezer eŐyéni ŐazdasáŐot vettek számba.60 A meŐye összes term területe 493.000 őa, ebb l 2016-ben a
meŐm velt területekb l, 250.700 őektárral a szántók teszik ki a leŐtöbbet (50,9%-ot), ami Fejér meŐye
után a leŐnaŐyobb szántóterület az orszáŐban. Ezt követik az erd k 165.200 őektárral, 33,5%-os
meŐoszlással. A Őyep aránya a term területb l 8,9%, a Őyümölcsös és a sz l eŐyütt 2,6%, a nádas és a
őalastó összesen 2,0%-ot képviselt. A m velés alól kivett területek az utóbbi években 22,5%-al
meŐnövekedtek, és ennél az orszáŐban néŐy meŐyében csökkent jobban m velés alól kivett területek
száma. A őasználatban lév földterületb l m velés alól már kivett terület naŐysáŐa elérte a 110,2 ezer ha-t,
amely jelent s veszteséŐnek tekintőet . (lásd részletesebben a 2.5.2.5-ös fejezetben). A 2013. évi
ŐazdasáŐszerkezeti összeírás adatai szerint növénytermesztés vonatkozásában a Pest meŐyei ŐazdasáŐok
törzses Őyümölcsös ültetvényeinek fafajok szerinti összetétele jelent sen eltér a MaŐyarorszáŐ eŐészére
jellemz t l. A meŐyében a csontőéjasok (meŐŐy, cseresznye, szi- és kajszibarack, szilva) aránya a
jellemz , a terület közel őáromneŐyedén ezek a Őyümölcs fajok lelőet k fel.61 A f bb szántóföldi növények
a meŐyében a búza, kukorica, napraforŐómaŐ és a repcemaŐ.
A meŐye állattenyésztésére az alábbiak jellemz k. A meŐyei állattartó ŐazdasáŐok szerepe a
szarvasmarha- és a tyúktartásban jelent sebb. 2015. december elején az orszáŐos szarvasmarha-állomány
7,6%, míŐ a tyúkok 6,6%-át a meŐyei ŐazdasáŐokban tartották, ezzel eŐyidej leŐ a juő-, illetve a sertésállomány aránya 5,3% és 3,3% volt. A szarvasmarőa-állomány Pest meŐyében öt év alatt 10%-kal n tt, a
sertés állomány 30%-kal csökkent. A kis létszámú juőállomány az alacsony felvásárlási árak miatt
kismértékben tovább csökkent, míŐ a baromfiállomány öt év alatt a másfélszeresére emelkedett.62

KSH
(2016):
Mez ŐazdasáŐ
számokban.
OrszáŐos,
Pest
https://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/agrarium2016/agrarium_2016_13pe.pdf
61 KSH (2016): Mez ŐazdasáŐ számokban. OrszáŐos, Pest meŐyei és EU-s adatokkal.
https://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/agrarium2016/agrarium_2016_13pe.pdf
62 KSH (2016): Mez ŐazdasáŐ számokban. OrszáŐos, Pest meŐyei és EU-s adatokkal.
https://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/agrarium2016/agrarium_2016_13pe.pdf
60
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20. ábra: Pest meŐyére jellemz állatállomány alakulása 2010-2015.

Forrás: KSH (2016): Mez ŐazdasáŐ számokban. OrszáŐos, Pest meŐyei és EU-s adatokkal

A széls séŐes id járási változások (ő őullámok, lokális naŐymennyiséŐ csapadék, stb.), a
klímaváltozás következményeként a tenyészid szak tolódása, a csapadékmennyiséŐi változások a
mez Őazdálkodást, a termelést és a term területeket is károsan érintőetik és új kiőívás elé állítják a
területet. A klímaváltozás mérséklése szempontjából a mez ŐazdasáŐ vonatkozásában a földőasználatra, az
állattartásra és a növénytermesztésre kell a fókuszt helyezni. Az állattartás (kér dz k, őaszonállatok
emésztéséb l származó metán kibocsátás, valamint az intenzív állattartó telepeken keletkez őíŐtráŐyából,
tráŐyakezelésb l ered ÜHG Őázok), ill. a szántóterületeken meŐvalósuló szerves- és m tráŐya
felőasználás, a földőasználatból ered változások miatt fontos tématerület. A mez ŐazdasáŐ keretében a
növénytermesztés és tájőasználat részletes ismertetésére a 2.5.2.5-ös fejezetben az alkalmazkodási
őelyzetértékelésben kerül sor.
A mez ŐazdasáŐ által kibocsátásra kerül üveŐőázőatású Őázok számítása során a kér dz k
kibocsátása, a őíŐtráŐyából, továbbá a szerves- és m tráŐyából származó kibocsátások kerültek
meŐőatározásra a 2010-es meŐyei állatállomány és a meŐyei szerves- és m tráŐya adatokat fiŐyelembe véve.
MeŐállapítőató, őoŐy a leltár nem tér ki a mez ŐazdasáŐ esetében minden területre (pl. a földőasználatból,
földőasználati változásokból ered és a talajforŐatásból adódó antropoŐén kibocsátásokra (LULUCF
szektor), a biomassza éŐetésb l származó ÜHG-kibocsátás), ennek ellenére jó alapot ad a mez ŐazdasáŐ
által kibocsátott ÜHG Őázok (els sorban metán és dinitroŐén-oxid) mennyiséŐére.
A mez ŐazdasáŐőoz kapcsolódó kibocsátások a fenti szektorokőoz képest kevésbé jelent sek, az
összes becsült ÜHG-kibocsátás 2,5%-át teszik ki, összértéke 137,6 ezer tonna CO2 eŐyenérték. A
leŐnaŐyobb rész ebb l a kér dz k kibocsátása. 2010-ben az összes mez ŐazdasáŐi eredet kibocsátás
közel őáromneŐyedének (71,4%) ez volt a forrása. A fennmaradó rész a őíŐtráŐya (28,1%), illetve a
szerves-és m tráŐyáőoz kapcsolódó kibocsátásokból (0,5%) tev dik össze.
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21. ábra: Mez ŐazdasáŐi eredet ÜHG-kibocsátás Pest meŐyében, 2010
Adatok forrása: KSH

2.5.1.5.

HULLADűKGAZDÁLKODÁS űS SZENNYVÍZKEZELűS

HulladékŐazdálkodás
A hulladékŐazdálkodás alakulása a Pest meŐyében az elmúlt közel 10 évben a következ képpen
alakult. A keletkez őulladék mennyiséŐében 2008 óta változás állt be, folyamatosan csökkent a őulladékok
mennyiséŐe, 2015-iŐ a csökkenés mértéke 18% volt, amely uŐyan kisebb az orszáŐos átlaŐnál (25%), de
jelent s.63 Ennek a f okai a foŐyasztási szokások meŐváltozása, illetve a ŐazdasáŐi viláŐválsáŐ
következtében bekövetkez foŐyasztás-visszaesés voltak. A közszolŐáltatás keretében elszállított szilárd
őulladékok mennyiséŐe a vizsŐált id szakban folyamatosan csökkent, a 2015. évben közel 351 ezer tonna
volt, amely Budapest után a 2. leŐmaŐasabb orszáŐos érték.64 A lakossáŐi eredet őulladék aránya a teljes
őulladékmennyiséŐőez képest 2015-ben 87% volt, amely meghaladja az orszáŐos átlaŐot (77%).65 Az egy
f re jutó elszállított őulladék (280 kŐ/f /év) szintén meŐőaladja az orszáŐos eredményt (200 kŐ/f /év).66
A őulladékkezelési módok közül méŐ mindiŐ a környezeti szempontból leŐártalmasabb kezelési mód,
a lerakás aránya a leŐmagasabb. 2015-ben a lerakott őulladék mennyiséŐe elérte a 236,5 ezer tonnát, ami az
összes meŐyéőez viszonyítva is a leŐnaŐyobb mennyiséŐ. MeŐjeŐyzend azonban, őoŐy a lerakott őulladék
mennyiséŐe évr l-évre csökken, őiszen 2006-ban méŐ 423.144 tonna volt, azaz 2015-iŐ majdnem a felére
csökkent. Ez a Pest meŐyei érték a teljes elszállított őulladék mennyiséŐének 67%-a, ami uŐyan némileŐ
rosszabb az orszáŐos átlaŐnál (2015-ben 65%), de aránya évr l évre jelent sen csökken (2008-ban ez az
érték méŐ 95% volt). 2009. július 15. után őivatalosan m köd – „reŐionális” kommunális – lerakók a
meŐyében: CeŐléden, Csömörön, Dabason, Dömsödön, Dunakeszin, Kerepesen, Pusztazámoron, Turán
és Gyálon találőatók. Pusztazámor és Dunakeszi őulladéklerakója a f városban keletkez őulladékok
jelent s részét is befoŐadja, teőát Pest meŐyének nemcsak a saját területén keletkez
őulladékmennyiséŐér l kell Őondoskodnia.

63

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ur011b.html
OrszáŐos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer Helyzet-Tér-Kép, forrás: https://www.teir.hu/helyzetter-kep
65 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ur009.html
66 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ur011b.html
64
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22. ábra: MaŐyarorszáŐ eŐy f re jutó őulladékmennyiséŐe, 2015
Forrás: TeIR

Az anyaŐában őasznosított őulladék aránya folyamatosan növekszik, 2015-ben ez közel 87,4 ezer
tonna volt, amely 25%-os részesedést jelent (2008-ban ez csak 5% volt), ami meŐőaladja az orszáŐos
átlaŐot (21%). Ez messze a leŐtöbb az orszáŐban, ami pozitív, mert a vizsŐált őárom őulladékkezelési
módszer közül ez a leŐkörnyezetkímél bb.
A őulladékok enerŐetikai őasznosítása más meŐyékkel szemben már 2006-tól jelen van Pest meŐyében.
Ez a mennyiséŐ vonatkozásában azt jelentette, őoŐy 2013-iŐ naŐyjából 300-600 tonna között mozgott,
viszont ett l az évt l kezdve ütemesen növekedni kezdet, 2015-re már közel 27 ezer tonnára növekedett,
azaz a meŐye őulladékkezelésének 7%-a őasznosul ilyen formában (orszáŐos átlaŐ 15%).

23. ábra: A közszolŐáltatás keretében elszállított települési őulladékmennyiséŐe a kezelés módja
szerint (tonna), 2006-201567
Adatok forrása: KSH
67

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ur010.html
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EnerŐiaőasznosítás nélküli éŐetéssel ártalmatlanított őulladékkezelés iŐen csekély mértékben történik a
meŐyében és az íŐy kezelt őulladék mennyiséŐe 2011 óta folyamatosan csökken.68
2013. január 1-jén lépett őatályba „a őulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amelynek
kit zött célja, őoŐy minél kevesebb őulladék kerüljön a lerakókba. Ennek keretében 2015. január 1-t l
orszáŐszerte kötelez jelleŐ a szelektív őulladékŐy jtés. A törvény meŐjelenését követ en az orszáŐ eŐész
területén elkezd dött a őázőoz men szelektív őulladékŐy jtés kiépítése, ennek meŐfelel en Pest
meŐyében is. Több társulás, több céŐ szolŐáltatási területéőez tartozik a meŐye, és közel az összes
településen elérőet . A korábbi években meŐszokott őulladékŐy jt sziŐetek már csak azokon a őelyeken
alkalmazőatók, aőol a őázőoz men Őy jtés nem biztosítőató. A szelektív Őy jtés aránya a meŐyében
folyamatosan emelkedik, köszönőet en a őáztól történ szelektív Őy jtési mód elterjedésének. Ennek
köszönőet en 2010-ben a meŐyére jellemz 0-2% közötti szelektív Őy jtési arány 2015-re 10,9%-ra
emelkedett, de egy-eŐy településen jelent sen meŐőaladja ezt az arányt is. Az orszáŐosan élenjáró
települések 2014-ben mind Pest meŐyében találőatók, Alsónémedi (77%), Taksony (75%), GalŐaőévíz
(58%), Zsámbok (54%) és Vácszentlászló (53%)69 Az íŐy elszállított őulladék mennyiséŐe 2015-ben több
mint 37 500 tonna volt.70 A szelektív Őy jtés elterjesztése azért fontos, mert őozzájárul a klímaváltozás
mérsékléséőez és ez az eŐyik alapja a fenntartőató őulladékŐazdálkodás meŐvalósításának. A szelektíven
beŐy jtött őulladék lakossáŐarányos mennyiséŐe Pest meŐyében meŐeŐyezik az orszáŐos átlaŐŐal (30
kŐ/f /év).71

24. ábra: LakossáŐtól elszállított szelektív őulladék aránya az összes elszállított őulladékból 2014ben
Forrás: TeIR, Lecőner Tudásközpont

Környezetvédelmi, klímavédelmi szempontok és őosszabb távon a ŐazdasáŐossáŐi szempontok sem
enŐedik meŐ, őoŐy az újraőasznosítőató őulladékokat lerakással ártalmatlanítsuk, teőát szükséŐes a
őulladékok szelektív Őy jtésével, váloŐatásával és az újraőasznosítőató anyaŐok termelésbe történ
68

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ur010.html
Lecőner Tudásközpont: A saját kuka növeli a szelektálási kedvet, 2016, forrás: http://lechnerkozpont.hu/cikk/a-sajat-kukanoveli-a-szelektalasi-kedvet
70 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ur009.html
71 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ur009.html
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visszavezetésével minimálisra csökkenteni a lerakást, maximálisra növelni a őasznosítást. Ezt seŐítőeti el
az is, őoŐy a települési szilárd őulladékok neŐyedrésze kerti őulladékból és ételmaradékból áll, amelyet a
keletkezés őelyén kertes családi őázakban sikeresen és olcsón őasznosítani leőet komposztálással. Ez az
eljárás mód, a szerves anyaŐok ottőoni őasznosítása csökkenti a őulladéklerakók szerves anyaŐ terőelését,
valamint javítőatja a talaj, ill. növényzet tápanyaŐ ellátottsáŐát.
Megyei szinten az európai uniós elvárásokőoz képest méŐ mindiŐ alacsony a közszolŐáltatás
keretében, lakossáŐtól beŐy jtött veszélyes őulladék aránya. Kiemelt lenne a különös tekintettel az
elektronikai őulladékok növekv számára tekintettel ezek szelektív Őy jtési leőet séŐeinek b vítése, mert a
lakossáŐi lomtalanítások jelenleŐi rendszerében nem veőet k át a veszélyes őulladékok. 72 A meŐyében két
veszélyes őulladéklerakó is van, az Aszód-ŐalŐamácsai Veszélyesőulladék-lerakó, valamint a püspöksziláŐyi
Radioaktív Hulladék FeldolŐozó és Tároló, aőol radioaktív őulladékok kezelése is folyik. Pest meŐyében a
szilárd őulladékŐy jtés minden településen meŐoldott és a 2007-2013-as fejlesztési ciklusban európai uniós
támoŐatással rekultiválásra és bezárásra kerültek a korszer tlen és környezetszennyez lerakók. Azonban
az inert (építési és bontási) őulladékokról is fontos szót ejteni a lakásépítések, felújítások naŐy száma miatt,
hiszen az eŐy építési enŐedélyre jutó inert őulladékok mennyiséŐe évr l évre fokozatosan n . Az inert
őulladékőasznosító létesítmények száma és őasznosító kapacitása is kevésnek bizonyul. Az inert
őulladékok fele Budapestr l érkezik a meŐyei befoŐadó őelyekre és 0%-os őasznosítással kezelik.73
Szennyvízkezelés
A települések szennyvízelvezetése – mint életmin séŐi mutató – az orszáŐok fejlesztési struktúrájában
környezetvédelmi, közeŐészséŐüŐyi, nemzeti és nemzetközi meŐítélés szempontjából meŐőatározó
tényez . Az els dleŐes közm olló az eŐy kilométer ivóvízvezeték-őálózatra jutó szennyvízcsatorna-őálózat
hossza, amelynek meŐyei mutatója 791 m, ami meŐőaladja az orszáŐos átlaŐot (~750 m). A másodlaŐos
közm olló a közm ves vízellátásba és a szennyvízŐy jt őálózatba bekapcsolt lakások arányának a
különbséŐe. A közm olló meŐyei mutatója (17%) kis mértékben meŐőaladja az orszáŐos átlaŐot (16%).74
A meŐyében a közüzemi szennyvízŐy jt -őálózatban tisztítottan elvezetett összes szennyvíz aránya 100%.
A települési szennyvíztisztítást a 2015. évben az alábbi adatok jellemezték. Az összes elvezetett
szennyvíz mennyiséŐe 47 765 ezer m3 volt. A tisztításra jellemz , őoŐy a csak mecőanikailaŐ tisztított
szennyvizek mennyiséŐe jelentéktelen volt (22 ezer m3) a teljes elvezetett szennyvíz mennyiséŐéőez képest.
A meŐyében a biolóŐiailaŐ tisztított szennyvíz mennyiséŐe 9 905 ezer m3 volt, melynek aránya a teljes
elvezetett szennyvízmennyiséŐőez képest (20%) meŐőaladja az orszáŐos átlaŐot (15,5%), míŐ a III.
fokozatban is tisztított szennyvizek mennyiséŐe 37 838 m3 volt, ennek az összes elvezetett szennyvíz
mennyiséŐéőez viszonyított aránya (79%) viszont csekély mértékben elmaradt az orszáŐos átlaŐtól (82%).75
2010-őez képest a meŐyében 6%-kal növekedett a tisztított szennyvizek mennyiséŐe.76
2015-ben a közüzemi szennyvízŐy jt -őálózatba bekapcsolt lakások száma a meŐyében összesen
359 214 db volt, ami a teljes lakásállományőoz (naŐyjából 480 000 db) viszonyítva közel 75%, ez alatta
marad az orszáŐos átlaŐnak (79%).77 Az arányokban iŐen jelent s változást a „Tápió menti régió szennyvíz
elvezetése és szennyvíz tisztítása” nev KEOP-1-2-0/2F/09-2009-0021. azonosító számú projekt
meŐvalósulása jelentette a meŐye településein, mely 2015 decemberében fejez dött be. A projekt
Pest meŐye Környezetvédelmi ProŐram 2014-2020, Pest MeŐye Önkormányzata, 2014
Pest meŐye Területfejlesztési Koncepció 2014-2030, őelyzetfeltárás I. kötet, Pest MeŐye Önkormányzata, 2013
74 Központi Statisztikai Hivatal (2015): A települések infrastrukturális ellátottsáŐa.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/telepinfra/telepinfra15.pdf
75 Központi Statisztikai Hivatal (2015): MeŐyei környezeti adatok.
76 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_uw008b.html
http://www.baz.hu/content/fejlesztesi_dokumentumok/1312_01_1_melleklet_BAZ_konc_20131206_vegleg.pdf
77 Központi Statisztikai Hivatal (2015): A települések infrastrukturális ellátottsáŐa.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/telepinfra/telepinfra15.pdf
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eredményeképpen 20 településen (Bénye, Farmos, Jászfels szentŐyörŐy, Káva, Kóka, Mende, NaŐykáta,
Pánd, Sülysáp, Szentl rinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, TápióŐyörŐye, TápiósáŐ, Tápiószecs ,
Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Újszilvás, Úri) több mint 27 000 őáztartásában, közel 80 000
embert érint beruőázás során kiépült a csatornaőálózat. A teljes fejlesztés keretében 4 szennyvíztisztító
telep létesült (Szentl rinckátán, Sülysápon, Tápiószentmártonon és Tápiószelén), a NaŐykátai
szennyvíztisztító telep kapacitása b vítésre került, illetve meŐépült a NaŐykátai ReŐionális Komposzttelep,
amellyel a szennyvíztisztító telepeken keletkezett szennyvíziszapok kezelését, komposztálását kívánják
megoldani.
A ritkán lakott területeken és a kis lélekszámú területeken nem éri meŐ a csatornaőálózatot kiépíteni az
er sen inŐadozó vízmennyiséŐ miatt, amely a csatorna beroőadását eredményezőeti, valamint a rossz
őatásfokú (téli) denitrifikáció elkerülése véŐett. Ezek a települések többnyire olyan területeken vannak,
aőol nem meŐoldőató a szennyvízelvezet közm ŐazdasáŐos üzemeltetése, ezért itt a környezetvédelem,
illetve a társadalmi jólét érdekében költséŐ- és környezetkímél , szakszer eŐyedi, környezetbarát
szennyvízkezel létesítmények alkalmazása kerülőet el térbe.
A jelent s ipari
szennyvízcsatornával
szennyvíz szennyez
következtében jelent

üzemek a meŐyében jellemz en közcsatornás kibocsátással rendelkeznek, illetve
nem rendelkez őelyeken saját szennyvízkezel vel és tárolóban biztosítják a
anyaŐainak őatárértékek alá csökkentését, valamint annak elszállítását. Ennek
s ipari szennyezés nincs.78

MaŐyarorszáŐon az ivóvizet f ként az európai viszonylatban is kiemelked naŐysáŐú felszín alatti
vízkészletek biztosítják, a teljes vízkivétel közel 60%-át évente a lakossáŐi foŐyasztásra kerül, a többi
mez ŐazdasáŐi és ipari célokat szolŐál. Az orszáŐos adatok szerint eŐy állandó lakosra jutó átlaŐos ivóvízfelőasználás kb. 91 liter/nap volt 2013-ban, ami alacsonyabb a 140 liter/nap körüli viláŐátlaŐnál. Ez 2015re kb. 93 liter/napra emelkedett. Pest megyében a lakossáŐi vízfoŐyasztás az aŐŐlomerációs településeken,
a TápiósáŐban és CeŐléd környékén átlaŐ feletti, 90-120 liter/nap között mozoŐ, Üröm és Budaörs
esetében ez az érték 150 liter/nap feletti, míŐ a déli, a keleti és északi területein az átlaŐ alatt, s t van olyan
is ahol 60 liter/nap alatti ez az érték. Itt az iŐen alacsony értékek az alternatív (nem vezetékes)
ivóvíznyerési módszerek őasználatát feltételezik.79 A klímaváltozás következményeinek elkerülése
érdekében a tudatos víztakarékos szemléletmód kiépítése kulcsfontossáŐú a meŐyében, őiszen a tendenciák
alapján a fajlaŐos vízfoŐyasztás emelkedése várőató.
A vízfoŐyasztás ezáltal a településeken jelent sen növekedőet, amely azután szennyvízként is
jelentkezni fog. A klímaváltozás őatására bekövetkez kisvízi őozamok csökkenése többek között a
vízmin séŐ meŐváltozását is eredményezőeti, mivel érzékenyebbé teszi a vízfolyásokat a szennyez anyaŐ
terőelésekkel szemben. Mindemellett fontos problémát jelentőet a klímaváltozás szempontjából a
településeken nem meŐfelel en karbantartott felszíni vízelvezet , vízvisszatartó rendszerek jelenléte. A
őirtelen lezúduló csapadékmennyiséŐet a nem meŐfelel en kikotrott, azaz eltömített csatornarendszerek
nem képesek elvezetni, íŐy ez a jelenséŐ kiöntésekőez, utak, őázak, pincék elöntéséőez, közüzemi
infrastrukturális károkőoz vezetőet az adott településen. A vízkészletek őosszú távú meŐ rzése
szempontjából fontos a csatornázás és a szennyvíztisztítás, ill.-kezelés további környezetbarát fejlesztése,
meŐfelel tisztítási folyamatok kialakítása, valamint a szennyvíziszapok meŐfelel őasznosítására (pl.
bioŐáz termelés, komposztálás, injektálás, éŐetés stb.).
A őulladékŐazdálkodásból származó ÜHG-kibocsátás a lerakott szilárd őulladék metán kibocsátásából
és a szennyvízkezelés során kibocsátott metán és dinitroŐén-oxid mennyiséŐéb l áll össze, amely részben a
népesséŐ naŐysáŐától, részben a őulladékŐazdálkodási, és szennyvízelvezetési, ill. -kezelési infrastruktúra
kiépítettséŐnek állapotától füŐŐ.
78
79

Pest MeŐye Önkormányzata: Pest MeŐyei Környezetvédelmi ProŐram 2014-2020.
http://lechnerkozpont.hu/cikk/ivovizfogyasztasunk-terbeli-kulonbsegei , TeIR, Lecőner Tudásközpont
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A meŐyében a jöv re vonatkozóan a továbbiakban fontos feladat a klímaváltozás szempontjából a
már meŐkezdett szennyvíz-proŐramok folytatása, valamint az ezekőez kapcsolódó feladatok elvéŐzése úŐy,
mint:
 a méŐ csatornázatlan települések esetében csatornaőálózat kiépítése, a szennyvízkezelés és
szennyvízcsatorna-őálózat fejlesztése, illetve aőol szükséŐes, korszer eŐyedi szennyvíz
előelyezési kislétesítmények alkalmazása,
 szennyvíztisztítókból kikerül tisztított víz településeken belül történ öntözési célú
őasznosítása,
 Duna-parti üdül területek szennyvíz kezeletlenséŐének meŐszüntetése,
 a tisztított szennyvíz felőasználásának fokozása és a szennyvízőálózatra való rákötési arány
növelése,
 a szennyvíz-kezelések kapacitásának és a tisztításra kerül szennyvizek mennyiséŐének
növelése,
 tisztítatlan szennyvízbevezetések meŐszüntetése és a szennyvíziszapok biztonsáŐos
utóőasznosításának kialakítása.
Pest meŐye őulladékŐazdálkodásból és szennyvízkezelésb l származó ÜHG-kibocsátása 75,4
ezer tonna CO2 eŐyenérték/év, ami a meŐye ÜHG-kibocsátásának 1 %-át jelenti. Ez teőát
maŐában foŐlalja eŐyrészt a szilárd őulladékkezelést és a lakossáŐ arányos szennyvízkezelést is. A
kibocsátások 63%-a őulladéklerakásőoz80, míŐ 37%-a a szennyvízkezelésőez kapcsolódik.
2.5.1.6.

ZÖLDFELÜLETEK ELNYELűSE

A fotoszintézis során a zöld növények szén-dioxidot kötnek meŐ. Ez a folyamat a kibocsátások eŐy
részét semleŐesíti, íŐy az ÜHG-leltár kidolŐozása során fiŐyelembevételre kerültek a meŐyében fellelőet
zöldterületek által elnyelt CO2 mennyiséŐek is. Ennek meŐőatározásáőoz - a nyel kapacitásokra vonatkozó
korlátozott adat és információ őozzáférés miatt - az ÜHG-leltár útmutatója alapján eŐyszer sítés
keretében Pest meŐye erd s területei lettek alapul véve. Ennek naŐysáŐa 2000-t l folyamatosan növekedett
a meŐyében. Az erd terület a meŐyében 2017-re elérte 165,3 ezer őektár naŐysáŐot81, amely a megye
területének 27,6%-át jelenti. Ezzel az értékkel a többi meŐye között a neŐyedik őelyen áll, Borsod-AbaújZemplén, SomoŐy és Bács-Kiskun után és meŐőaladja az orszáŐos értéket (20,8%).

25. ábra: Erd területek naŐysáŐának alakulása Pest meŐyében, 2000-2017.
Adatok forrása: KSH

80
81

Pest meŐyében eŐy lakosra 2015-ben 0,19 tonna lerakott települési őulladék jutott, ami meŐeŐyezik az orszáŐos átlaŐŐal.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omf003.html
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Ez az erd terület a meŐye teljes ÜHG-kibocsátásának 261,2 ezer tonna CO2 elnyelését teszi
leőet vé, amely Pest megye összes kibocsátásának 4,7%-át jelenti. Fontos őanŐsúlyozni ez esetben
is, hogy ezen adatok meŐközelít értéket jelentenek és nem a teljes képet adják, azonban alkalmasak arra,
őoŐy a különböz területi eŐyséŐeket összeőasonlítsuk. A zöldfelületek esetében az erd re azért esett a
választás, mert a klímaváltozás szempontjából kimaŐasló az erd k szénmeŐköt képesséŐe és leveŐ
tisztítóképesséŐe, valamint ezek mellett kiemelt szerepet játszanak a léŐmozŐásban, a víz körforŐásában,
vízmeŐtartásban, talajerózió csökkentésben is.
2.5.1.7.

ÜHG LELTÁR EREDMűNYEINEK ÖSSZEGZűSE

Az ÜHG leltárban szerepeltetett adatok alapján a Pest meŐyében keletkez ÜHG-kibocsátások
becsült naŐysáŐa 5,6 millió tonna szén-dioxid eŐyenérték, amelyb l az erd k 261,2 ezer tonnát nyelnek el,
íŐy összesen meŐközelít leŐ 5,4 millió tonna CO2 eŐyenérték Az ÜHG-leltárban szerepeltetett adatok
forrása a leŐtöbb esetben a Központi Statisztikai Hivatal, az Európai BizottsáŐ őonlapja, illetve esetenként
a naŐyipari kibocsátók.
Az alapján látőató, őoŐy Pest meŐyében – őasonlóan MaŐyarorszáŐ eŐészéőez – az üveŐőázőatású
Őázok leŐjelent sebb forrása az enerŐiatermelés és foŐyasztás. Az enerŐiatermelésen belül Pest meŐyében a
leŐtöbb ÜHG-kibocsátás a földŐázfelőasználásőoz kapcsolódik.

26. ábra: Az ÜHG-kibocsátás szektorális adatai Pest meŐyében az ÜHG leltár adatai alapján
ÖsszesséŐében a fentiek alapján elmondőató, őoŐy Pest meŐyében a leŐjelent sebb kibocsátások az
enerŐiafoŐyasztásőoz (55%) és a naŐyipariőoz (23%) kapcsolódnak, de jelent s a közlekedés részesedése is
(18%). A mez ŐazdasáŐ 2%-át, valamint a őulladékŐazdálkodás és a szennyvízkezelés 1%-át adják a
kibocsátási értékeknek. A naŐyipari kibocsátásokra kevésbé leőetünk őatással, de az enerŐiafoŐyasztásból
és a közlekedésb l származó kibocsátások csökkentésében jelent s potenciál rejt zik.
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27. ábra: Az üveŐőázőatású Őázkibocsátás meŐoszlása Pest meŐyében, 2016.82

2.5.2. Pest meŐyében meŐvalósult fenntartőató enerŐiaŐazdálkodási (enerŐiaőatékonysáŐi és
meŐújuló enerŐia) projektek bemutatása
Pest meŐyében mind a települési önkormányzatok, mind a meŐyei önkormányzat beszámoltak a 2007
óta a településük területén meŐvalósult és a kés bbiekben tervezett beruőázásokról a fenntartőató enerŐia, zöldfelületŐazdálkodási és kerékpárút fejlesztési projektek témakörében.
Pest megye a Környezet és EnerŐia Operatív ProŐram (KEOP) enerŐetikai szakterületen
(meŐújuló enerŐia és enerŐiaőatékonysáŐ) meŐnyert 176 támoŐatott projekttel az orszáŐban átlaŐos
projektszámot képvisel, de az eŐy lakosra jutó kifizetés tekintetében a meŐyék ranŐsorának véŐén szerepel
a maŐas lakónépesséŐe által.
A beérkez adatok és a támoŐatott projektkeres adatai alapján meŐállapítőató, őoŐy a beruőázások
többséŐe önkormányzati épületek enerŐiaőatékonysáŐi korszer sítésére irányult. F ként oktatási
intézmények (iskolák, óvodák, esetenként bölcs dék), a polŐármesteri őivatal, m vel dési őáz és az orvosi
rendel újultak meŐ, de akadt példa rend rkapitánysáŐ, kutatóintézet, kórőáz és tanuszoda felújítására is.
Els sorban küls őomlokzati és födém ő sziŐeteléssel, nyílászárócserével és f téskorszer sítéssel
(kazáncsere, radiátorcsere, termosztatikus szelepek) érték el a kívánt enerŐiameŐtakarítási célt. Sok őelyen
40-50 éves, enerŐetikailaŐ naŐyon elavult épületek meŐújítására került sor, íŐy mind a meŐtakarított
enerŐiamennyiséŐ, mind a CO2 kibocsátás csökkenés jelent s. A felújított intézmények csökken
üzemeltetési költséŐei az önkormányzati költséŐvetést fenntartőatóbbá teszik. Habár a KEOP 5.
prioritásából (enerŐiaőatékonysáŐi cél) a 2. leŐtöbb kifizetett támoŐatást kapta Pest meŐye orszáŐos
összeőasonlításban (19,5 milliárd Ft-t), az eŐy lakosra jutó támoŐatási összeŐ orszáŐos szinten a leŐkisebb
(16.000 Ft/f ).83 A beérkezett adatok alapján összesen 99 meŐújuló enerŐiát (is) tartalmazó projekt
valósult meŐ, 7,1 mrd Ft támoŐatással, ebb l 69 projekt kapott KMOP támoŐatást, összesen 4,1 mrd Ft
összeŐben. Azonban fontosnak tartjuk meŐjeŐyezni, őoŐy ezen adatok nem teljes kör ek, az
adatszolŐáltatás nem minden településr l érkezett meŐ.

Az ÜHG leltárba bevitt adatok különböz évekre állnak rendelkezésre. A leltár összeállításakor az elérőet leŐfrissebb adatokat
őasználtuk. A leŐtöbb esetben ez a 2016-os évet jelenti, de néőány eset eltér ett l. A mez ŐazdasáŐi adatok a 2010-es évb l, míŐ
a demoŐráfiai adatok eŐy része a 2011-es Népszámlálásból származik.
83 Környezet- és EnerŐia Operatív ProŐram átfoŐó ex-post értékelése, Terra Stúdió, 2016, Budapest
82
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28. ábra: Az enerŐetika szakterületen KEOP-ból kifizetett támoŐatások meŐyénként
Forrás: Környezet- és EnerŐia Operatív ProŐram átfoŐó ex-post értékelése, Terra Stúdió, 2016,
MiniszterelnökséŐ, Budapest

Számos önkormányzati intézménynél meŐújuló enerŐiaforrásokat telepítettek: a leŐtöbb meŐvalósult
projekt napenerŐia őasznosítással történ enerŐetikai korszer sítést, felújítást jelentett, ezen belül is a
napelem-rendszerek telepítése volt a leŐjellemz bb.84 Volt, aőol napkollektorokat alkalmaztak meleŐvíz
biztosításáőoz, ill. több őelyen ő szivattyús rendszert építettek ki a f tési költséŐek csökkentésére. Mivel
Pest megye a KEOP támoŐatásaiból meŐújuló enerŐetikai célra nem kapott támoŐatást, ezért ezen
projektek naŐy részét a Közép-MaŐyarorszáŐi Operatív ProŐram (KMOP) forrásaiból valósították meŐ. A
települések közül CeŐléd, Budaörs és Százőalombatta bizonyultak meŐyei összeőasonlításban
kiemelked en aktívnak a KMOP-ból nyújtott enerŐetikai fejlesztések meŐvalósítása terén.85
Sok település valósított meŐ közviláŐítás korszer sítést, aőol a meŐlév réŐi lámpatesteket korszer ,
LED-es, enerŐiatakarékos fénycsövekre cserélték, és ezáltal értek el jelent s energia-meŐtakarítást.
A fenntartőató enerŐetikai projekteken túl több önkormányzat valósított meŐ kerékpárút fejlesztést
településen belül, ill. között többnyire a Közép-MaŐyarorszáŐi Operatív ProŐram (KMOP) és a
Közlekedés Operatív ProŐram (KÖZOP) keretéb l, európai uniós támoŐatással. Ezek mindegyike
őivatásforŐalmú (nem turisztikai célú) kerékpárút vaŐy kerékpársáv, ill. kerékpár-infrastruktúra
kiépítésének fejlesztése volt, továbbá meŐvalósultak eŐyéb, közlekedésfejlesztési célú projekt is, köztük
P+R fejlesztés.
Pest meŐye zöldterületeit vizsŐálva meŐállapítőató, őoŐy a területi eloszlás eŐyenetlen. A településeken
a kialakult településszerkezet következtében nem, vaŐy csak részleŐesen biztosítottak a piően , játszó és
sportolási célú területek. A települések kiterjedésének növekedésével, a népesséŐ életmódjának, a lakások
nyújtotta leőet séŐek besz külésével tovább n a közőasználatú zöldfelületek iránti iŐény, az ilyen célú
2007-2013 közötti reŐionális operatív proŐramok környezetvédelmi és közlekedési fejlesztéseinek értékelése, MiniszterelnökséŐ,
2016-2017
85 2007-2013 közötti reŐionális operatív proŐramok környezetvédelmi és közlekedési fejlesztéseinek értékelése, MiniszterelnökséŐ,
2016-2017
84

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

50

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

területek naŐysáŐa, kialakítása felszerelése és fenntartási színvonala leŐtöbbször meŐőaladja az
önkormányzatok anyaŐi teőervállalási leőet séŐeit.86 Néőány önkormányzat zöldfelület fejlesztést őajtott
véŐre, amelyek vaŐy közterek rekonstrukciójáőoz kapcsolódtak, vaŐy parkok felújítását, átépítését
jelentették.
A beruőázások leŐnaŐyobb része európai uniós forrásból valósult meŐ; naŐy részük a Környezet- és
EnerŐia Operatív ProŐram és a Közép-MaŐyarorszáŐi Operatív ProŐram keretén belül. A 2007-2013-as
fejlesztési ciklusban meŐvalósultak, valamint a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban folyamatban vannak
enerŐiaőatékonysáŐi, fenntartőató enerŐia-, zöldfelületŐazdálkodási és kerékpárút fejlesztési projektek
Környezeti és EnerŐiaőatékonysáŐi Operatív ProŐram (KEHOP), a Versenyképes Közép-MaŐyarorszáŐi
Operatív Program (VEKOP), valamint az InteŐrált Közlekedésfejlesztési Operatív ProŐram (IKOP)
keretében. Az önkormányzatok a saját er biztosításával járultak őozzá a beruőázások sikeresséŐéőez.
Továbbra is tervezik a meŐyei települések, őoŐy enerŐiaőatékonysáŐi projekteket valósítanak meŐ: sok
pályázatot már beadtak, és az elbírálásuk eredményét l füŐŐ en kezdik meŐ e fejlesztéseket.
Pest meŐyében több kiemelked , példamutató fejlesztés valósult meŐ. Vecsésen új termálkút fúrásával
terjesztették ki a Őeotermikus közm vet, amellyel több ipari naŐyfoŐyasztót, önkormányzati intézményeket
és önkormányzati bérlakásokat tartalmazó társasőázat tudnak kiszolŐálni. SziŐetszentmiklóson eŐy pályázat
keretében 7 társasőáz, eŐy óvoda, eŐy általános iskola, a véd n i szolŐálat, az id sek őáza enerŐetikai
felújítását, valamint zöldfelületek, parkok meŐújítását valósították meŐ. Újszilváson 400 kW-os, őálózatra
kapcsolódó fotovoltaikus rendszert (naper m ) építettek egy őulladéklerakó rekultivált területén, amely
seŐítséŐével a település az önkormányzat intézményeinek enerŐiaszükséŐletét csaknem teljes eŐészében
meŐújuló forrásokból tudja fedezni.
Az ismertetett projektek szinte mindeŐyike részben, vaŐy eŐészében valamilyen küls támoŐatás
iŐénybevételével valósult meŐ. A projektlistában azok az adatok szerepelnek, amelyeket a meŐyében lév
települési önkormányzatok rendelkezésre bocsátottak, valamint a www.palyazat.gov.hu oldal támoŐatott
projektkeres jében lekérőet adatként elérőet k. A támoŐatási forrás nélkül meŐvalósított fejlesztésekr l
nem áll rendelkezésre teljes kör információ, azonban feltételezőet , őoŐy ezek száma csekélynek
mondőató. A teljes projektlista a mellékletekben került meŐjelenítésre.

2.6.

Pest meŐye alkalmazkodási őelyzetértékelése

2.6.1. Pest meŐye szempontjából releváns éŐőajlatváltozási problémakörök és őatásvisel k
meŐőatározása (érintettséŐ)
Az EU Adaptációs StratéŐiája, az IPCC Ötödik Helyzetértékel Jelentése, a VAHAVA kutatás, a
NűS- 2 (Második Nemzeti űŐőajlatváltozási StratéŐia) kidolŐozása, a NATéR (Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai Rendszer) kialakítása, továbbá több őazai tudományos publikáció fiŐyelembevételével
MaŐyarorszáŐon az éŐőajlatváltozás 10 kiemelt problémakörben fejti ki őatását. A Klímabarát Települések
SzövetséŐe által kiadott – a meŐyei klímastratéŐiák elkészítésér l szóló – módszertani útmutató alapján
Pest meŐyét az alábbi éŐőajlatvédelmi problémakörök érintik:

86

Pest meŐyei Környezetvédelmi ProŐram, 2014-2020, Pest MeŐye Önkormányzata, 2014
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általános
érintettséŐ
űpületek viőarok általi
veszélyeztetettséŐe

Árvíz veszélyeztetettséŐ

Belvíz
veszélyeztetettséŐ

Villámárvíz
veszélyeztetettséŐ

Aszály
veszélyeztetettséŐ

Ivóvízbázisok
veszélyeztetettséŐe

Természeti értékek
veszélyeztetettséŐe

Erd t z
veszélyeztetettséŐ

Turizmus
veszélyeztetettséŐe

Pest

H őullámok által eü.
veszélyeztetettséŐ

Megye

meŐyék differenciált érintettséŐe

3

3

2

3

2

2

3

3

3

3

1. táblázat: Pest meŐye szempontjából releváns
éŐőajlatváltozási problémakörök és őatásvisel k

Adatok forrása: Módszertani útmutató a meŐyei klímastratéŐiák kidolŐozásáőoz87

2

a probléma kiemelked jelent séŐ a meŐyében; kezelése a meŐyei éŐőajlati alkalmazkodási tevékenyséŐ fókuszában áll
(fokozottan ajánlott beavatkozási elemek)
a probléma átlaŐos jelent séŐ , az alkalmazkodási tevékenyséŐ tervezése javasolt

1

a probléma relevanciája alacsony a meŐyében, alkalmazkodási tevékenyséŐ tervezése opcionális

3

A meŐye klímaváltozásőoz kapcsolódó érintettséŐe e fentebb ismertetett tíz tématerület
seŐítséŐével került vizsŐálat alá. A tíz terület jelent séŐe, relevanciája közül ötben Pest meŐye érintettséŐe
maŐas (belvíz, ivóvízbázisok, természeti értékek, erd -, ill. erd t z, turizmus) őárom kateŐóriában pediŐ
közepes (árvíz aszály, villámárvíz veszélyeztetettséŐ). Két kateŐória (ő őullám és épületek
veszélyeztetettséŐe) esetében pediŐ általános érintettséŐ került a módszertani útmutató alapján
meŐőatározásra, ez az is indokolja, őoŐy a ő őullámok eŐészséŐüŐyi veszélyeztetettséŐe szempontjából az
orszáŐ teljes népesséŐe érintett, többletőalálozás esetében az eŐész orszáŐ területét - íŐy Pest meŐyét is - a
maŐas veszélyeztetettséŐi kateŐóriába sorolták, tekintve, őoŐy a őalálozások száma várőatóan mindenőol
növekedni foŐ, íŐy a ő őullámok által veszélyeztetettséŐ valamennyi meŐye számára releváns
éŐőajlatváltozási problémakör. Hasonló a őelyzet az építményekkel, aőol valamennyi épített környezeti
elem érintett a viőarkárok szempontjából, íŐy minden őazai meŐyében releváns problémakört képez.
Fontos őanŐsúlyozni, őoŐy az érintettséŐ önmaŐában nem jelenti, őoŐy a térséŐ sérülékeny is lenne az
adott témakörben, uŐyanakkor rámutat, őoŐy mely problémakörök vizsŐálata releváns és szükséŐes a
meŐyében. E problémakörök eŐyeztetésre kerültek a Pest MeŐyei Önkormányzat munkatársaival és a Pest
MeŐyei űŐőajlatváltozási Platform taŐokkal, akik leőet séŐet kaptak ezek esetleŐes b vítésére vaŐy
sz kítésére. A meŐkérdezettek eŐyetértettek a leőatárolással.
Az érintettséŐ alapján általános érintettséŐ:


H őullámok általi eŐészséŐüŐyi veszélyeztetettséŐ



űpületek viőarok általi veszélyeztetettséŐe

Az érintettséŐ alapján kiemelked jelent séŐ problémák:


Természeti értékek veszélyeztetettséŐe



Erd , ill. erd t z veszélyeztetettséŐ



Turizmus veszélyeztetettséŐe

87Módszertani

útmutató a meŐyei klímastratéŐiák kidolŐozásáőoz készült a KLÍMABARÁT TELEPÜLűSEK SZÖVETSűGE
meŐbízásából a MAGYAR FÖLDTANI űS GEOFIZIKAI INTűZET NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT
Őondozásában, 2017. március
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Ivóvízbázisok veszélyeztetettséŐe



Belvíz veszélyeztetettséŐ

Az érintettséŐ alapján átlaŐos jelent séŐ problémák:


Árvíz veszélyeztetettséŐ



Villámárvíz veszélyeztetettséŐ



Aszály veszélyeztetettséŐ

A fenti besorolás alapján, mivel minden meŐőatározott terület vaŐy kiemelked , vaŐy átlaŐos
jelent séŐ problémaként került meŐőatározásra a meŐyében, ezért a jelen klímastratéŐia minden
meŐőatározott tématerülettel foŐlalkozik a őelyzetértékelésben. Az érintettséŐ alapján a Pest megye az
éŐőajlatváltozás szempontjából az orszáŐ leŐveszélyeztetettebb meŐyéi közé sorolőató.
Az érintettséŐ alapján a őelyzetértékelés keretében lefolytatott részletes elemzés azonban azt az
eredményt őozta, őoŐy a fentiek közül Pest meŐyében a természeti értékek és a turizmus kevésbé
sérülékeny a klímaváltozás őatásaira, míŐ az erd k sérülékenyséŐe inkább átlaŐos jelent séŐ nek
tekintőet . Az eltérés oka, őoŐy a módszertani útmutatóban az érintettséŐ csak potenciális érintettséŐet,
relevanciát jelent (pl. van-e eŐyáltalán erd a területen, amit érintőetnek a klímaváltozás őatásai), a valódi
sérülékenyséŐr l – amint ez a módszertani útmutatóban is szerepel – nem ad információt. Az érintett
őatásvisel k meŐyei mértéke, kiterjedése, számossáŐa ad útmutatást a jelent séŐ meŐőatározásáőoz;
azonban nem ad tényleŐes számszer sítőet és kifejezett sérülékenyséŐi információt. Ennek
következtében a részletesebb őelyzetelemzés adott módot arra, őoŐy a valódi őatások és kockázatok
meŐőatározásra kerüljenek. Az érintettséŐ teőát önmaŐában nem jelent minden esetben magas
sérülékenyséŐet, veszélyeztetettséŐet.

2.6.2. űŐőajlatváltozás várőató őatásai Pest meŐyében, éŐőajlatváltozással szembeni
sérülékenyséŐ értékelése
2.6.2.1.

H HULLÁMOK ÁLTALI EGűSZSűGÜGYI VESZűLYEZTETETTSűG

A klímaváltozás következményeként meŐjelen ő mérsékleti értékek emelkedésével az eŐészséŐüŐyi
őatások is meŐjelennek. A őirtelen és szokatlan léŐköri változások, továbbá az extrém meleŐ id szakok –
els sorban a ő őullámok – meŐterőel k az emberi szervezet számára. H őullámnak tekintőet az az
id szak, amikor leŐalább őárom eŐymást követ napon a napi átlaŐő mérséklet meŐőaladja a napi 25°C
átlaŐő mérsékletet88. E jelenséŐ el fordulása MaŐyarorszáŐon az utóbbi években eŐyre Őyakoribb (lásd 2.3.
fejezet) és ez lakossáŐi meŐbeteŐedések számában is jelentkezik. Ennek következtében növekszik a
őalálozás, Őyakoribbá válnak a szív- és érrendszeri beteŐséŐek, az embólia és aŐyvérzés, illetve a
metabolikus kórképek, továbbá a közúti balesetek. A fentiek mellett a ő mérséklet emelkedés őatására már
ismert és új vírusok, baktériumok, kórokozók és ezek őordozói is meŐjelenőetnek, amelyek további
eŐészséŐüŐyi őatásokat okozőatnak a lakossáŐnál. Ezek között találkozőatunk napjainkban is már olyannal,
őoŐy például a szúnyoŐok, a ráŐcsálók által új terjesztett vírus kerül az emberi szervezettel kapcsolatba,
mindemellett új allerŐén növények is károsodásokat és az életmódbeli változtatásra kényszerítik a lakossáŐ
erre érzékeny részét.
Az eŐészséŐüŐyi őatások mellett azonban fontos kitérni arra is, őoŐy a ő őullámok az épített
környezetben, a m szaki infrastruktúrában, közlekedésben, továbbá az enerŐia- és ellátásbiztonsáŐ terén is
káros őatásokat okozőatnak, azonban ezekkel adatok őiányában jelen fejezetben nem foŐlalkozunk.
88
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A ő őullámok őatásaira különösen veszélyeztetettnek min sülnek a csecsem k, a kisŐyermekek, a
foŐyatékkal él k és a 65 évnél id sebb korosztály. A ő séŐb l fakadó meŐbeteŐedések kockázatát növelik
a meŐlév szív-és érrendszeri beteŐséŐek. Extrém ő séŐ „növelheti a szív teljesítményét (az értágulással történő
hűtés miatt); kiszáradást okozhat, megváltoztathatja a keringő vér mennyiségének eloszlását és a hőszabályozó választ, és
befolyásolhatja a gyógyszerek szintjét, kinetikáját, és kiválasztását, ezáltal a farmakológiai aktivitásukat (ez érvényes
minden gyógyszerre); növelhetik a gyógyszerek toxicitását és/vagy lecsökkenthetik azok hatását”.89 További kockázati
tényez t jelentenek bizonyos társadalmi–ŐazdasáŐi jellemz k, mint a rossz ŐazdasáŐi őelyzet, a szociális
izoláció (maŐányossáŐ), a őajléktalansáŐ stb.
A ő őullámok által el idézett eŐészséŐüŐyi kockázatok leŐnaŐyobb mértékben a maŐas beépítettséŐ ,
naŐy lakós r séŐ területeken túlnyomórészt a városokban jellemz ek. Ez Pest meŐye aŐŐlomerációs
településeit érinti leŐinkább, például űrden, Gödöll t, Budaörsöt, Százőalombattát stb. A városokban a
kevesebb zöldfelület miatt csökken a párolŐás, – ami ő tené a léŐkört – a lakások ő tése (az eŐyre
maŐasabb számú léŐkondicionáló beüzemelése) tovább meleŐíti a város leveŐ jét, továbbá a s r
beépítettséŐ miatt az átszell zés is neőezebbé válik. Teőát az ún. városklíma következtében e őelyeken a
napi ő mérséklet több fokkal is maŐasabb leőet és sok őelyen a természetes szell zés sem meŐoldott.
A ő őullámok idején növekv őalálozás már napjainkban is jelentkezik és statisztikailaŐ mérőet . A
Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) adatai alapján Pest meŐye bizonyos
területein már a 2005-2014-es id szakban is meŐőaladta a ő őullámok idején várőató napi többletőalálozás
mértéke a 37%-ot (VereseŐyőázi kistérséŐ), a meŐye többi kistérséŐében pediŐ átlaŐosan 15-30% között
alakult.
Pest meŐye lakóinak ő őullámokkal szembeni eŐészséŐüŐyi sérülékenyséŐét alapvet en meŐőatározza
eŐyrészt a ő őullámos id szakok ŐyakorisáŐának várőató klímamodell eredmények alapján proŐnosztizált
jöv beni változása és a ő őatások intenzitása, másrészt pediŐ a területen él k társadalmi-ŐazdasáŐi
őelyzete és eŐészséŐüŐyi állapota is. A NATéR a ő őullámok témakörében kistérséŐi szintre vonatkozóan
tartalmaz adatokat, íŐy a sérülékenyséŐ-vizsŐálat esetében is ezekre kapőató információ. A vizsŐálat a
társadalmi-ŐazdasáŐi őelyzet, azaz az alkalmazkodóképesséŐ mértékére adatok őiányában nem ad választ,
íŐy a ő őullámok alatt kialakuló többletőalálozási adatokból proŐnosztizál többletőalálozási növekedéseket
a 2021–2050-es évek átlaŐára a klímamodellekb l kinyerőet klimatikus paraméterek változása alapján. A
többletőalálozás változást a ő őullámos napok ŐyakorisáŐának és többlető mérséklet változásának
eŐyüttes ő összeŐ növel őatása okozza. Ez alapján az éves átlaŐos többletőalálozás – kistérséŐt l füŐŐ en
– 107-175%-kal, s t e fölé is emelkedőet a következ évtizedekben. Ez Pest meŐye esetében a
ő őullámok általi eŐészséŐüŐyi veszélyeztetettséŐe közepes mérték és az orszáŐos átlaŐnak
meŐfelel . Kiemelkedik a VereseŐyőázi és az Aszódi kistérséŐ 155% feletti, a Váci és a Gödöll i kistérséŐ
154%-os el rejelzett többletőalálozási növekedéssel.
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WHO: KözeŐészséŐüŐyi tanácsok a ő séŐ eŐészséŐkárosító őatásainak meŐel zésér l.

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

54

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

29. ábra: H őullámok általi eŐészséŐüŐyi veszélyeztetettséŐ
A meŐyén belül tapasztalőató különbséŐek a kitettséŐi és az érzékenyséŐi jellemz kre vezetőet k
vissza. A ő őullámos napok többlet ő mérséklete Pest meŐyében az északi és a nyuŐati területeken lesz
magasabb, uŐyanakkor a többlet őalálozás értéke itt kissé elmarad a déli, ill. keleti részeken becsült
értékekt l. Mindemellett a ő őullámnapos id szakok ŐyakorisáŐa a déli és a kelet térséŐekben emelkednek
meŐ. E két érték ő összeŐnövel őatása adja a kitettséŐi értékeket, amely a komplex környezeti
őatótényez k változását szemlélteti. E mellett az érzékenyséŐ, azaz a őatásvisel rendszer, a lakossáŐ
őoŐyan reaŐál erre a környezeti változásra, els sorban a szociális és meŐbeteŐedésekre vonatkozóan a napi
többletőalálozás adataival számolva, a keleti-déli területeken lakók közötti emelkedett naŐyobb mértékben.
A meŐye területi különbséŐeinek érdekesséŐe, őoŐy a ő őullámokőoz való alkalmazkodás
szempontjából a f város közvetlen vonzáskörzetében, a meŐye aŐŐlomerációs területein él k vannak a
leŐjobb őelyzetben. A jobb jövedelmi őelyzet következtében többféle eŐyéni alkalmazkodási leőet séŐ
elérőet (vízpartra utazás, léŐkondicionáló, épületek ő sziŐetelése), és a ment szolŐálat elérőet séŐe is
jobb,90 de ezzel párőuzamosan a s r beépítettséŐ miatt a ő őullámok őatásai épp ezeken a területeken
lév városokban a leŐer teljesebbek. A burkolt felületek maŐas aránya ő sziŐetek kialakulását
eredményezőeti, aminek következtében ezeken a területeken több fokkal is meleŐebb leőet, mint a
városokon kívül.
A ő őullámok őatásainak előárítására mind eŐyéni szinten, mind pediŐ települési szinten sok leőet séŐ
adódik. Az eŐyéni előárítási leőet séŐek között a lakások ő tése a leŐŐyakoribb, fontos azonban, őoŐy a
ő tés leőet leŐ ne léŐkondicionálóval történjen, mert az az enerŐiafoŐyasztás növekedése – és íŐy ÜHGkibocsátás növekedése révén – további felmeleŐedésőez vezet. Települési szinten a településrendezési
90
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eszközökön keresztül sokat leőet tenni a ő őullámok őatásainak enyőítése érdekében, például zöldfelületek
kiterjedésének növekedésével. A zöldfelületek a növények pároloŐtatásának őatására ő tik a őelyi
mikroklímát. Az eŐyre inkább beépül aŐŐlomerációban különösen naŐy ebb l az okból kiindulva is a
zöldfelületek jelent séŐe.

30. és az 31. ábra: A ő őullámos napok ŐyakorisáŐa (%/év) 2021-2050-re és a napi
többletőalálozás (%/nap) 2005-2015
2.6.2.2.

űPÜLETEK VIHAROK ÁLTALI VESZűLYEZTETETTSűGE

A széls séŐes id járási események és éŐőajlati paraméter változások (szélviőarok, a ő őullámok, a
tartós faŐyok, a széls séŐes csapadékesemények, villámárvizekőez kötőet áradások) változatos módon
veszélyeztetik az építmények szerkezetét, állékonysáŐát. Az építmények (pl. utak, őidak, vasutak, iparimez ŐazdasáŐi és középületek) és az id járás-okozta károsodásaikkal összefüŐŐésben, valamint a vonalas
infrastruktúra elemei, létesítményei (pl. elektromos vezetékek földben előelyezett és föld feletti vezetékei,
utak eŐy jelent s része, Őáz-, víz-, szennyvízvezetékek) éŐőajlatváltozással kapcsolatos veszélyeztetettséŐére
jelenleŐ nem áll rendelkezésre meŐfelel információ. Ezek felmérésére jelenleŐ kevés leőet séŐ kínálkozik,
ezért els sorban az épületek képzik a jelen stratéŐiai fejezet fókuszát.
Az épületek kett s őatásúak az éŐőajlatváltozás szempontjából, energiafelőasználás terén jelent s
ÜHG-kibocsátók (pl. f tési enerŐia iŐény miatt), e mellett fontos szerepet játszanak az éŐőajlatváltozás
káros őatásaiőoz való felkészülésben és alkalmazkodásban is, és közvetetten az emberi eŐészséŐre
Őyakorolt őatásaik is nélkülözőetetlenek, íŐy ezek indokolják kiemelt szerepüket a klímastratéŐia
kidolŐozása során.
A klimatikus elemek közül a ő mérsékletváltozás szempontjából nem min sül kitettnek, ill.
érzékenynek az épületeink jelent s őányada, mivel a maŐas ő mérsékletre csak azon épületek déli, nyuŐati
tájolású őomlokzatait tekintőetjük kitettnek, aőol a szerkezeti elemeknek naŐyon eltér a ő táŐulási
eŐyüttőatója. Gondolunk itt az 1970-es, 1980-as években fémvázon létesített üveŐ el tétfalas
őomlokzatokra. MeŐállapítőató, őazánk épületállományának elenyész őányada érzékeny a növekv
átlaŐő mérsékletre, vaŐy a növekv ő séŐnapok során kialakuló tartós ő séŐ őatására.
Az eŐyre Őyakoribbá váló lokálisan jelentkez extrém csapadékmennyiséŐek, villámárvizek őatásainak
sokféle kedvez tlen őatásával azonban már számolnunk kell az épületek esetében. Hirtelen és naŐy
mennyiséŐben összeŐy l csapadék elvezetése mind maŐas tet s, mind lapos tet s kialakítás esetében is
növekv problémát jelent. A korábbi tapasztalatokon nyuŐvó m szaki el írások szerint méretezett
vízelvezet rendszer sem minden esetben tud meŐbirkózni a rövid id alatt lezúduló lokális csapadék
Őyors elvezetésével, ezáltal be-, ill. leáztatási károk növekedése várőató. A városi elöntések számának
növekedésével a pincék elöntése, valamint az alámosódás veszélye is további kockázatokat jelent. A
villámárvizek levezet útjában álló épületek esetében a őordalékkal terőelt áradás már nemcsak az épület
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eŐyes részeinek (pince, földszinti terek elárasztása) ideiŐlenes őasználőatatlansáŐának veszélyét, és ezek
ŐazdasáŐi (pl.: elrotőadó élelmiszernövények), eŐészséŐüŐyi őatásait (reuma, allerŐia) rejti maŐában, őanem
a őordalék miatt állékonysáŐot ŐyenŐít , szerkezeti változás veszélyét is növeli.
Több tényez t l füŐŐ az épületek éŐőajlatváltozással szembeni kitettséŐe, érzékenyséŐe, ezáltal
sérülékenyséŐe:
 az épület település szerkezeti őelyzetét l (védett más létesítmények, vaŐy természeti elem –
erd sáv – által),
 a települési vízelvezet rendszer állapotától (pl.: árkok vannak-e, átereszt képesséŐük
biztosított-e),
 az épület befoŐlaló méreteinek arányától (eŐy laposan elterül épületkubatúra nem, míŐ eŐy
keskeny, uŐyanakkor maŐas épület a viőaros szél őatás szempontjából sokszorosan
sérülékenyebb),
 az építés idejét l (amely alapján következtetni leőet az alkalmazott tecőnolóŐiára, anyaŐokra
és méretekre).
Az OrszáŐos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR)91 adatbázisból
származó, 2010-es és 2015-ös lakásállomány adatok alapján meŐállapítőató, őoŐy Pest meŐye az eŐyik
leŐdinamikusabban fejl d réŐió, őiszen öt év alatt közel 30 ezer lakással (454.805-r l 481.335 darabra)
Őyarapodott a lakásállomány. NaŐyobb mértékben növekedett a lakásállomány, mint a népesséŐ, ezáltal a
nem lakott lakások száma is 30%-kal n tt ezen id szak alatt, összesséŐében meŐközelíti a 9%-ot. Pest
meŐye a nem lakott lakások szempontjából kett s képet mutat, őiszen eŐyszerre van jelen a f várostól
távolabb es területeken az elöreŐedésb l, elvándorlásból adódó, míŐ az aŐŐlomerációőoz tartozó
területeken a befektetési célú újlakásépítés miatti növekedés. Jelent s az épületek korával jellemezőet
eltérés a meŐye perifériáján, illetve Budapest aŐŐlomerációs területein előelyezked települések esetében.
Dinamikusan meŐújuló lakásállománnyal a f városőoz közeli városokban találkozunk, itt 10% feletti a
2001 után létesült lakások száma.
A meŐye lakott lakásállományának összetétele rendkívül sokszín , az orszáŐos átlaŐot a lakóparkok,
1945 el tt, 1946-1990 között, valamint az1991-2011 között épült családi őázak és üdül k száma jelent sen
meghaladja.

2. táblázat: Pest meŐye lakásállományának épülettípus szerinti meŐoszlása a 2011-es
népszámlálás adatai alapján
Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2011-es népszámlálási adatai92 alapján

91
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https://www.teir.hu/
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_14_2011.pdf
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Budapest környékét képez települések naŐy része meŐ rizte kertvárosias jelleŐét, kevés a
naŐyvárosokra jellemz lakótelepi lakás. Az épületállomány összetételét vizsŐálva meŐállapítőató, őoŐy a
lakások 79%-a különböz korú családi őázakban, illetve lakóparkokban találőató.

32. ábra: Pest meŐye lakásállományának típus szerinti arányai a 2011. évi népszámlálás alapján
A meŐye lakás állományának építés éve szerinti meŐoszlását az alábbi térképen ismerőetjük meŐ.

33. ábra: A lakásállomány id beli alakulása (építés ideje) MaŐyarorszáŐ településein
Forrás: Lecőner Tudásközpont93

93

http://webmap.lechnerkozpont.hu/webappbuilder/apps/foldgomb1701/
MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

58

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

OrszáŐos adatokat tekintve épületeink jelent s része (48,7%)94 1946 el tt épült, jellemz en családi
ottőonként. Pest meŐye lakásállományának 10% származik ebb l az id szakból, amelynek több mint fele95
vályoŐ falazatú. MeŐyei szinten a lakások 16,6%-a (71.596 darab) létesült vályoŐ, vaŐy sár falazattal. Míg a
vályoŐból épült ottőonok ő meŐtartó képesséŐe jó az anyaŐ kedvez ő csillapítási tényez je miatt, addiŐ
érzékenyek mind a felülr l, mind az alulról érkez csapadékőatásra. Intenzív nedvesséŐ őatására
leŐrosszabb esetben állaŐvesztés következőet be.
A leŐutóbbi 2011-es népszámlálás adatai szerint a meŐyében a lakott lakások több mint 71 százaléka
téŐlafalazatú. 1971 és 1980 között létesült a leŐtöbb lakás a meŐyében, amelynek 70%-a téŐla teőerőordó
szerkezettel épült. Pest meŐye kertvárosi, családi őázas jelleŐéb l (az összes lakás csupán 4,5%-a panel)
adódóan az épületek a lokális viőarok során fellép er s széllökésekre (tet meŐbontás, tet károk),
valamint előelyezkedésükb l adódóan az extrém csapadék őatására kialakuló árvíz és villámárvíz okozta
károk által veszélyeztetett. Extrém csapadék általi növekv kockázatok a dombvidéki területeken lév
épületeket fenyeŐetik, míŐ a meŐye keleti és déli, síksáŐi területein meŐnövekedett az elöntés veszély, mert
pl. az utóbbi években az extrém mennyiséŐ , rövid id alatt leőulló lokális csapadékot több település
csatornarendszere nem tudta elvezetni. Különösen veszélyeztetettek azon épületek, amelyek ártérben,
őullámtérben, vaŐy löszfalak felett épültek.
OrszáŐosan a meŐyében létesültek a leŐnaŐyobb átlaŐos alapterület lakások, Pest meŐyében 10 m2-rel
naŐyobb az átlaŐos alapterület az orszáŐos átlaŐnál. A meŐyében a 100 m2 feletti lakások száma 7,4%-kal
maŐasabb, mint az orszáŐos átlaŐ. Jellemz a maŐánszemélyek tulajdonában lév lakások maŐas aránya is,
ebben a meŐyében a leŐmaŐasabb ez az arány az eŐész orszáŐban.
Számos m emlékkel büszkélkedőet a meŐye, amelyek közül több létesítményt érintőet kedvez tlenül
az éŐőajlatváltozás, Őondolunk itt els sorban azon épített emlékekre, amelyek romos állapotban
tekinthet k meŐ (széllökésnek kitett támaszték nélküli falazatok, meŐŐyenŐült tet őéjalás; fedetlen falak
faŐykár érzékenyséŐe). A védett őelyen álló, részben, vaŐy teljes mértékben felújított m emlékek
érzékenyséŐe előanyaŐolőató, károsodásuk lokális szupercella képz dés estén valószín sítőet .
A fentebb felsorolt, klimatikus változások őatására bekövetkez veszélyeztet tényez k közül a
lakóépületek szélterőeléssel szembeni veszélyeztetettséŐe kerül ismertetésre. Tekintettel arra, őoŐy az
épületek adatállománya jellemz en a lakásállományra, azon belül is az építés idejére korlátozódik, ezért ezt
a területet mutatjuk be a meŐyei épületállomány sérülékenyséŐ vizsŐálata során. Az eredmények az
orszáŐos adatokkal összevetve őatározőatók meŐ, az orszáŐos átlaŐőoz történ viszonyítás meŐadásával.
Az éŐőajlatváltozás során várőató maximális széllökések növekedése els sorban épületek küls
őatároló szerkezeteit érinti, íŐy a őomlokzatot és a tet n lév szerkezeteket. A tartószerkezeti méretezés
mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyílászárók, árnyékolók tekintetében kell problémákra
számítani, a tet n pediŐ els sorban a tet fed elemeknél és a vízsziŐetel lemezeknél, illetve a tet síkból
kiálló elemeknél jelentkezőetnek problémák. A lakóépületek szélterőeléssel kapcsolatos érzékenyséŐe az
épületállomány tipolóŐiáján nyuŐszik (Hrabovszky et al, 2013), amelyet a KSH adatbázisaiban elérőet ,
meŐyei bontású „lakott lakások száma a környezet lakóövezeti jelleŐe szerint” adatokkal került
meŐfeleltetésre.

Lecőner Tudásközpont - http://lechnerkozpont.hu/cikk/cikk/paraszthaz-kadar-kocka-panel-vagy-lakopark-hol-lakik-a-magyar
- letöltve:2017.07.11. 11:27
95 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_14_2011.pdf
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34. ábra: Lakóépületek viőarok általi veszélyeztetettséŐe
Ez alapján a Pest meŐye lakóépületeinek viőarok általi veszélyeztetettséŐe az orszáŐos átlaŐot
kismértékben (kb. 5%-kal) haladja meg. Ennek els dleŐes oka a kisebb aŐŐlomerációs településeken és
f ként a perifériás településeken fellelőet naŐyszámú elavult, 1945 el tt épült lakóépület, valamint a
perifériás térséŐben találőató városok épületállományára is esetenként az 1990 el tt épült, sok esetben
évtizedek óta felújítatlan családi őáz a jellemz .
2.6.2.3.

IVÓVÍZBÁZISOK VESZűLYEZTETETTSűGE

A települések vízellátásának célja a lakossáŐ ivó- és őáztartási víziŐényének biztosítása, valamint a
középületek, közintézmények és a kisebb ipari üzemek ivóvíz min séŐ vízzel való ellátása. Az
életmin séŐ, a lakosok eŐészséŐi állapota szempontjából meŐőatározó fontossáŐú az eŐészséŐes ivóvízőez
történ őozzájutás biztosítása.
Háztartásoknak szolŐáltatott víz mennyiséŐe összesen (ezer m3)

43 868

Összes szolŐáltatott víz mennyiséŐe (ezer m3)

53 321

Közüzemi ivóvízvezeték-őálózat őossza (km)

8 424

Közüzemi ivóvízvezeték-őálózatba bekapcsolt lakások száma (db)

439 541

3. táblázat: Pest MeŐye ivóvízellátásának f bb mutatói 2015-ben
Forrás: KSH

A őáztartásoknak szolŐáltatott víz mennyiséŐe 2007 óta nem változott jelent sen a 2015. évi adatőoz
képest, ellenben az összes szolŐáltatott víz mennyiséŐe némi csökkenést mutat (2007-ben méŐ 5%-kal
több volt). A meŐye településeinek vízszolŐáltatói a F városi Vízm vek Zrt., a Dél-Pest Megyei
Víziközm SzolŐáltató Zrt., a DAKÖV Dabas és Környéke VízüŐyi Kft., a Tiszamenti ReŐionális
Vízm vek Zrt., az űrd és TérséŐe Víziközm Kft., valamint a DMRV Duna Menti ReŐionális Vízm Kft.
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A közüzemi ivóvízvezeték-őálózat őossza évr l-évre növekszik, 2007-őez viszonyítva a növekedés
mértéke 2015-ben 4,5%. A meŐye közm ves vízellátása tekintetében kijelentőet , őoŐy valamennyi
településen kiépült a közüzemi vízellátó őálózat, valamint a vezetékes vízellátás közel 100%96. A lakások
közel 92%-a csatlakozik a közüzemi ivóvízőálózatőoz, amely kissé elmarad a 2007. évi arányőoz képest
(93%).
Az eŐy f re jutó kitermelt vízmennyiséŐ Pest meŐyében kiuŐróan maŐas, az orszáŐos éves átlaŐ (61,5 m3)
közel őáromszorosa, ennek oka, őoŐy Budapest vízellátását dönt en Pest meŐyéb l biztosítják.97 MaŐyarorszáŐon
az ivóvizet f ként az európai viszonylatban is kiemelked naŐysáŐú felszín alatti vízkészletek biztosítják, a teljes
vízkivétel közel 60%-a évente lakossáŐi foŐyasztásra kerül, a többi mez ŐazdasáŐi és ipari célokat szolŐál. A
meŐyében az eŐy f re jutó szolŐáltatott vízfoŐyasztás 98 l/nap. A szennyvízkezelési fejezetben (2.4.1.5. fejezet)
ismertetettek alapján a Pest meŐyei lakossáŐi ivóvíz felőasználása számos településen meŐőaladja az orszáŐos
átlaŐot, amely 2015-ben 93 l/(nap).98 99 Ezen információk alapján a klímaváltozás következményeinek elkerülése
érdekében a tudatos víztakarékos szemléletmód kiépítése kulcsfontossáŐú a meŐyében.
MaŐyarorszáŐon az emberi foŐyasztásra szánt víz min séŐér l szóló 98/83/EK számú tanácsi
Irányelvben foŐlaltakra fiŐyelemmel orszáŐos ivóvízmin séŐ-javító proŐram került kidolŐozásra (a
ProŐram joŐszabálya: „Az ivóvíz min séŐi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l” szóló 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendelet). A beruházások véŐreőajtását 2007-t l a Környezet és EnerŐia Operatív ProŐram
(KEOP) pályázati konstrukciója seŐítette.
TámoŐatott projektek száma (db)

25

MeŐvalósított projektek száma (db)

25

MeŐítélt támoŐatás összeŐe (Mrd Ft)

7,49

Leszerz dött összeŐ (Mrd Ft)

7,24

Kifizetett összeŐ (Mrd Ft)

7,26

4. táblázat: 2007-2014 között lezajlott ivóvízmin séŐ-javító projektek mutatói Pest meŐyében
(KEOP-1.3.0)
Fentieken kívül a meŐyében Dabason és Dunakeszin valósult meŐ az ivóvízellátás biztonsáŐának
javítása szintén KEOP pályázatok seŐítséŐével. A pályázati kiírás alapvet célja a lakossáŐ eŐészséŐes
ivóvízzel való ellátása érdekében a vízellátás biztonsáŐának javítása volt azokon a településeken, aőol a
vízellátás biztonsáŐát jelent s kockázatok terőelték az üzemel vízbázis súlyos veszélyeztetettséŐe miatt.
TámoŐatott projektek száma (db)

2

MeŐvalósított projektek száma (db)

2

MeŐítélt támoŐatás összeŐe (Mrd Ft)

0,84

Leszerz dött összeŐ (Mrd Ft)

0,75

Kifizetett összeŐ (Mrd Ft)

0,75

5. táblázat: „Ivóvízellátás biztonsáŐának a javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén”
projektek mutatói Pest meŐyében (KEOP-1.3.0/B/2F/)
Az ivóvízbázisokat mennyiséŐi értelemben a klimatikus változások és a vízkivétel üteme
veszélyeztetőeti, min séŐi értelemben pediŐ befolyásolőatja a bányászat, a mez ŐazdasáŐ (m tráŐya
bemosódás) és a csatornázottsáŐ is. A probléma fontossáŐát az is mutatja, őoŐy az ivóvízbázisok,
Pest MeŐye Önkormányzata: Pest MeŐyei Környezetvédelmi ProŐram 2014-2020.
https://www.ksh.hu/sajtoszoba_kozlemenyek_tajekoztatok_2017_03_22
98 https://www.ksh.hu/sajtoszoba_kozlemenyek_tajekoztatok_2017_03_22
99 http://lechnerkozpont.hu/cikk/ivovizfogyasztasunk-terbeli-kulonbsegei, TeIR, Lecőner Tudásközpont Kft.
96

97
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ivóvízkészletek védelme több Pest meŐyei stratéŐiai dokumentumban is meŐjelenik (pl. Pest Megyei
Környezetvédelmi ProŐram 2014-2020, Pest MeŐyei Területfejlesztési Koncepció, illetve ProŐram).
A meŐye területe több felszín alatti porózus, sekély porózus, karszt, valamint termálvíztesten fekszik.

35. ábra: Pest meŐyét érint sekély porózus (bal), ill. porózus víztestek (jobb)
Forrás: Pest MeŐyei Környezetvédelmi ProŐram 2014-2020

A meŐye Dunától keletre es területeit a porózus vízadóra települt vízbázisok jellemzik. Ezek közül a
sekély mélyséŐ ek (<30m), a naŐyon érzékeny kateŐóriába tartoznak. Az ennél mélyebb, porózus vízadóra
települt vízbázisok érzékenyséŐe mérsékelt, vaŐy minimális. A sekély, teőát naŐyon érzékeny vízbázisok a
meŐye keleti területén elszórtan őelyezkednek el.
A Duna vonalában parti sz rés vízbázisok őelyezkednek el, amelyek az érzékeny kateŐóriába
tartoznak. Jelent s részben ezek látják el a terület naŐy településeit, köztük Budapestet is. A Dunától
nyuŐatra találőató mészk őeŐyséŐekben néőány karszt vízbázis találőató, amelyek szintén érzékeny
besorolás alá esnek. A Börzsönyben repedezett vízadón találőató vízbázisok őelyezkednek el, amelyek
érzékeny kateŐóriába tartoznak.
Az ivóvízbázisok sérülékenyséŐ-vizsŐálatának célja az ivóvízbázisok érzékenyséŐének és
sérülékenyséŐének meŐőatározása az éŐőajlat várőató jöv beli alakulásával szemben. Az ivóvízbázisok
sérülékenyséŐe jelent sen befolyásolja az érintett terület alkalmazkodóképesséŐét is, őiszen a
klímaváltozásnak számos olyan vetülete van, melyben az alkalmazkodásőoz szükséŐ van ivóvízre, íŐy a
klímaváltozás mind a lakossáŐi, mind pediŐ az ipari víziŐények növekedésével is járőat.
A vizsŐálat során az OrszáŐos VízüŐyi F iŐazŐatósáŐ nyilvántartásában szerepl vízbázisokat klímaérzékenyséŐi kateŐóriákba sorolták. A sérülékenyséŐi térképek az éŐőajlati kitettséŐet, az ivóvízbázisok
érzékenyséŐét, a települések alkalmazkodó-képesséŐét, valamint az alkalmazott klíma modellek
eredményeit fiŐyelembe véve készültek. A jöv re vonatkozó klíma-sérülékenyséŐ meŐőatározása a
klímamodellek adatainak felőasználásával készült. A sérülékenyséŐre vonatkozó információknál fontos
fiŐyelembe venni, őoŐy tartalmazzák a klímaprojekciók bizonyos fokú bizonytalansáŐát, amely mind
id ben, mind térben jelen van.
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36. ábra: Ivóvízbázisok veszélyeztetettséŐe
A vizek meŐfelel mennyiséŐben és jó min séŐben való rendelkezésre állása az emberi társadalmak
fennmaradásának alapvet feltétele, amire a klímaváltozás következményei jelent s őatással leőetnek az
el rejelzések szerint, íŐy kiemelten fontos az ivóvízkészletek mennyiséŐi és min séŐi meŐóvására
fókuszálni. A klímaváltozás kisebb és kevésbé közvetlen őatással van a felszíni alatti, mint a felszíni
vizekre, de ezek a őatások őosszú ideiŐ érvényesülnek. Ennek elkerülése érdekében és a tudatos felkészülés
jeŐyében a jöv ben szorŐalmazni szükséŐes a víztakarékos tecőnolóŐiák bevezetését, a tudatos foŐyasztói
szemléletmód terjedését, amelyekkel csökkentőet a lakossáŐi vízőasználat mértéke is.
2.6.2.4.

BELVÍZ VESZűLYEZTETETTSűG

Belvíznek nevezzük, őa a „kedvez tlen, rendkívüli csapadéktevékenyséŐ, valamint talajtelítettséŐ és
felszivárŐás következtében a vízzel nem borított földterületek ideiŐlenesen víz alá kerülnek.”100 Belvizet
okozőatnak naŐy es zések, Őyors őóolvadás, vaŐy a talajvíz szintjének meŐemelkedése. Azt, őoŐy mely
területek érintettek a belvízi kockázat által befolyásolják többek között a domborzat lefolyási viszonyai, a
lefolyástalan területek naŐysáŐa, a csatornák állapota és átereszt képesséŐe, a belvízi esemény
bekövetkezésének ŐyakorisáŐa stb. A belvíz által érintett területek naŐysáŐa évr l-évre – klímaváltozás
jelenséŐével összekötőet a csapadékviszonyok változásával eŐyütt – változik. MaŐyarorszáŐ síkvidéki
területeinek kb. 60%-át veszélyezteti id szakosan a belvíz.101
Az átlaŐot meŐőaladó csapadékos id szak, vaŐy őirtelen őóolvadás következtében kialakulőat belvíz,
Pest meŐyében els dleŐesen CeŐléd- és NaŐykáta Járás településeinél, valamint Monor-, Dabas-, űrd-,
Ráckeve- és SziŐetszentmiklósi Járás területén is találőatunk belvizes részeket. 2015-ben a belvízi
események száma viszont 15 db volt.102 Az id járás várőató széls séŐesebbé válásának következtében az
BM OKF (2011): MaŐyarorszáŐ nemzeti katasztrófa kockázat értékelése. (szerk.: Dr. Gyenes Zsuzsanna). OrszáŐos
Katasztrófavédelmi F iŐazŐatósáŐ, 2011, Budapest.
101
KSH
(2014):
Környezeti
őelyzetkép,
2013.
Központi
Statisztikai
Hivatal,
Budapest.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kornyhelyzetkep13.pdf
102 TeIR
100
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elkövetkez években eŐyre naŐyobb belvízi elöntésekkel is számolőatunk, f ként a tél véŐi, tavasz elejei
id szakokban. A település mélyebben fekv részein jelent s intenzitású csapadék esetén őelyi vízkár
kialakulhat. A települések – az elmúlt évek tapasztalatait alapul véve - a vízkár-előárítási terveikben
röŐzítették ezen őelyszíneket.103

37. ábra: Komplex belvíz-veszélyeztetettséŐi valószín séŐ
Forrás: BelüŐyminisztérium VízüŐyi F iŐazŐatósáŐ

Belvíz-kockázat a meŐye különböz területein, összefoŐlalóan els sorban a perifériás részeken, a keleti
és déli, síksáŐi területein jelent s. Mivel belvíz leŐtöbbször a síkvidéki területeken – leŐinkább az alföldi
területek mélyebb fekvés részein – alakul ki, ezért Pest meŐyének is inkább a keleti és déli – Alföldőöz
tartozó – területei érintettek. Gondot jelent, őoŐy az utóbbi évek eŐyre Őyakoribb széls séŐes id járása
következtében extrém mennyiséŐ , rövid id alatt leőulló csapadékot több település csatornarendszere
nem volt képes elvezetni. A belvízzel kapcsolatos problémákat fokozza az is, őoŐy számos esetben olyan
területekre adnak ki építési enŐedélyeket, melyek köztudottan (és évtizedekre visszamen leŐ) bizonyítottan
belvizes területeknek számítanak. A fenti ábrán látőató, őoŐy Pest meŐyében a belvízi kockázat maŐas
az orszáŐ többi meŐyéjéőez viszonyítva. A pest meŐyei települések jelent s részén közepes vaŐy maŐas
a belvízi kockázat. A 18/2003. (XII.9.) KvVM – BM eŐyüttes rendelet I. sz. melléklete szerint a
meŐyében találőató települések közül 53 er sen, 9 közepesen és 19 enyőén veszélyeztetett ár- és
belvíz által.
A jöv ben a klímaváltozás következménye, a ő mérséklet valószín sítőet növekedése miatt a téli
csapadékok eŐyre naŐyobb mértékben foŐnak es formájában leőullani, amely a téli lefolyás növekedését
okozza és a jelenleŐinél korábban érkez és maŐasabban tet z árőullámokra, illetve a téli belvíz
növekedésére számítőatunk. Ennek oka, őoŐy késleltetés nélkül foŐ lefolyni a korábban őóban tárolt
vízkészlet.

103

http://pest.katasztrofavedelem.hu/pest-megye-jellemzoi-es-veszelyeztetettsege
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38. ábra: MaŐyarorszáŐ belvízi kockázati térképe104
A bizonyos belvízelvezet rendszerek jelenleg sem alkalmasak kieléŐít en elvezetni a vizet, íŐy a
várőatóan növekv belvizekkel a vízszállító képesséŐ tovább csökkenőet, mely őosszabb ideiŐ tartó
belvizet eredményezőet. A klímaváltozás szempontjából fontos a belvíz által okozott őelyi vízkár
veszélyeztetettséŐ csökkentése. Ennek érdekében szükséŐes el seŐíteni a belterületi csapadékvíz elvezet
árokrendszer kiépítését, a belterületi csapadékvíz befoŐadók építését, rekonstrukcióját, belterületekre
veszélyes víz- és őordalékelöntések meŐakadályozásáőoz szükséŐes létesítmények, záportározók építését,
meŐlév vízelvezet rendszerek már meŐlév – akár külterületi – tározóőoz való csatlakoztatásának
meŐvalósítását. A védekezési munkák őatékony elvéŐzése keretében folyamatosan szükséŐes az elavult
eszközpark, valamint a rossz m szaki állapotú m tárŐyak rekonstrukciója is.
2.6.2.5.

ÁRVÍZ VESZűLYEZTETETTSűG

Árvíznek nevezzük a „kedvez tlen, rendkívüli csapadéktevékenyséŐ, valamint őirtelen őóolvadás miatt
medréb l kilép vízfolyás következtében vízzel nem borított földterület ideiŐlenes víz alá kerülését.”105 Az
árvizek őárom naŐy csoportját különböztetőetjük meŐ az azt kiváltó okok alapján: árvíz keletkezőet
jéŐtorlódásból, őirtelen őóolvadásból, illetve naŐy es zésekb l. Az klímaváltozás őatására meŐn őet az
extrém csapadékeseményeknek és a ő mérséklet Őyors változásának ŐyakorisáŐa, ami folyóink bizonyos
szakaszain az árvízkockázat növekedését eredményezőeti.
Árvízi veszélyeztetés a meŐyében leŐf képpen a Duna folyam és az Ipoly folyó mentén alakulőat ki,
amely jelent s kockázatot jelent a Szentendrei-, Váci-, Szobi, Dunakeszi- űrdi-, Százőalombattai,
SziŐetszentmiklósi-, Ráckevei Járásban lév településeken. A Duna folyam maŐyarorszáŐi szakaszából 112
km a megye területén találőató.106 Pest meŐyében a 2000-es években rendkívüli árvízi események zajlottak
le. A 2010. évi árvíz, eddiŐ soőa nem látott vízszintekkel tet zött az Ipoly folyón (volt olyan vízmérce,
Forrás: BM OKF (2011) http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/412-ar-es-belviz-valamint-villamarviz-kockazat-ertekelesehazankban.pdf
105 BM OKF (2011): MaŐyarorszáŐ nemzeti katasztrófa kockázat értékelése. (szerk.: Dr. Gyenes Zsuzsanna). OrszáŐos
Katasztrófavédelmi F iŐazŐatósáŐ, 2011, Budapest.
106 http://pest.katasztrofavedelem.hu/pest-megye-jellemzoi-es-veszelyeztetettsege
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aőol a víz közel fél méterrel őaladta meŐ a korábban mért leŐnaŐyobb vízszintet), míŐ a 2013. évi dunai
árvíz a 2002-ben és 2006-ban bekövetkezett árvízi eseményeket követ en ismét meŐdöntötte a valaőa mért
leŐmaŐasabb vízállást minden eŐyes vízmércén Pest meŐyében. 2013 júniusában az árvíz Pest meŐyében 26
települést veszélyeztetett. Az árvízi védekezésnél őosszantartó beavatkozások történtek. Június 4-én a Pest
MKI Veszélyőelyzet-kezelési Központja – A, B váltásban – meŐkezdte m ködését, a védekezési és
őelyreállítási munkálatok koordinálása érdekében június 28-iŐ m ködött.107

39. ábra: A Duna DunaboŐdánynál (bal) és Kisoroszinál (jobb) a 2013-as árvíz idején108
A további árvízi kockázatok csökkentése érdekében 2014-ben orszáŐos szinten meŐtörtént a
mértékadó árvízszintek felülvizsŐálata. 2015-ben nyuŐodtabb év következett az árvíz szempontjából.

40. ábra: Árvízi kockázati térkép109
A fenti ábra alapján látőató, őoŐy – bár Pest meŐye nem tartozik a leŐmaŐasabb árvízi kockázatú
meŐyék közé (az itt találőató települések naŐy részén nincs árvízi kockázat) – a meŐye északi részén a
Duna-menti települések árvízi kockázata maŐas. A 18/2003. (XII.9.) KvVM – BM eŐyüttes rendelet
TÁJűKOZTATÓ a Pest MeŐyei Katasztrófavédelmi IŐazŐatósáŐ 2013. évi tevékenyséŐér l
Képek forrása: OrszáŐos VízüŐyi F iŐazŐatósáŐ, http://www.ovf.hu/hu/galeria/2013-junius-arviz-a-dunan-2
109 Forrás: BM OKF (2011) http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/412-ar-es-belviz-valamint-villamarviz-kockazat-ertekelesehazankban.pdf
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I. sz. melléklete szerint a meŐyében találőató települések közül 53 er sen, 9 közepesen és 19 enyőén
veszélyeztetett ár- és belvíz által. VízŐazdálkodási és vízkárelőárítási szempontból a terület a KözépDuna-völŐyi VízüŐyi IŐazŐatósáŐőoz és a Közép-Tisza-vidéki VízüŐyi IŐazŐatósáŐőoz tartozik.
A klímaváltozás őatására az id járás várőató széls séŐesebbé válásának következtében az elkövetkez
években további árvizekre számítőatunk, amelyekre az emberi beavatkozások, például az ártéri beépítések
fokozódása által a őullámtér kiterjedésének folyamatosan sz kítése tovább fokozhatja az árvízveszélyt és
az ezáltal bekövetkez károkat. Az árvíz által okozott őelyi vízkár veszélyeztetettséŐ csökkentése
érdekében számos meŐoldási, felkészülési leőet séŐ áll a települések el tt.
2.6.2.6.

VILLÁMÁRVÍZ VESZűLYEZTETETTSűG

A klímaváltozás következményként várőatóan meŐn az extrém id járási jelenséŐek ŐyakorisáŐa és
intenzitása, mint a lokálisan jelentkez , őirtelen lezúduló, 30 mm/nap intenzitást meŐőaladó
csapadékeseményeké, ami villámárvíz kialakulásáőoz vezetőet. A villámárvíz kialakulását befolyásolja a
vízŐy jt terület felszínborítottsáŐa, a felszín anyaŐi min séŐe, vízrajza, talajadottsáŐai, és a domborzat. Az
utóbbi feltétel síkvidéken értelemszer en nem játszik meŐőatározó szerepet, éppen ezért a villámárvíz
fogalma csak a domb- és őeŐyvidéken értelmezőet . Azonban a őeŐyvidékek mellett a városi területek is
veszélyeztetettek, és a klímaváltozás őatására várőatóan növekv csapadék intenzitás minden
bizonnyal el seŐíti ŐyakorisáŐuk növekedését, különösképpen a kis vízfolyásokon.

41. ábra: Villámárvíz veszélyeztetettséŐ
Az eŐyes települések villámárvizekkel szembeni veszélyeztetettséŐét az azokat átszel vízfolyások,
vízŐy jt jének tulajdonsáŐai, mint a kiterjedés, körőöz közelít alak, meredek lejtésszöŐekkel jellemezőet
völŐyek, illetve az alacsony erd borítottsáŐ eŐyüttesen őatározzák meŐ. Karsztterület vaŐy annak közelséŐe
er sen befolyásolőatja a vízŐy jt n összeŐyülekez és átfolyó csapadék mennyiséŐét, azonban ezzel a
módosító őatással az alkalmazott modell nem számol, íŐy ez csak területspecifikus szakért i vizsŐálattal
őatározőató meŐ. Az a vízŐy jt , amelyen a meŐjelen intenzív csapadék a településre nézve veszélyt
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jelentőet, minden esetben a településen átőaladó vízfolyások leŐalacsonyabban fekv pontjáőoz (az
erózióbázisőoz) képest jelölőet ki, éppen ezért a villámárvíz veszélyeztetettséŐi besorolás is az erózióbázis
pontjára vonatkozik. Amennyiben eŐy településen több vízfolyás is találőató, úŐy azok mindeŐyikére
önálló villámárvíz veszélyeztetettséŐi besorolás vonatkozik.
A villámárvizekkel szembeni veszélyeztetettséŐ mértékét kifejez kateŐóriákba sorolás – a fent
leírtaknak meŐfelel en – eŐyrészt a csapadékviszonyok proŐnosztizált változásának, másrészt a vízŐy jt k
jellemz inek eŐyüttes értékelésén nyuŐszik.
Az orszáŐ területe villámárvíz veszélyeztetettséŐ szempontjából a domborzati viszonyoknak
meŐfelel en két, eŐymástól élesen elkülönül részre osztőató. Ez Pest meŐye esetében is meŐfiŐyelőet . A
meŐye déli területei nem veszélyeztettek, míŐ az északi területek iŐen, ez alól csak a Gödöll i-dombsáŐ
területe kivétel. A villámárvíz-veszélyeztetettséŐ szempontjából Pest meŐyében a vízfolyásokkal
érintett maŐasabban fekv települések, és a őeŐyvidékek lejt inél, a őeŐylábaknál lév
települések, azaz a Budai-őeŐyséŐ, a Börzsöny és a Gödöll i-dombsáŐ lejt inek települései
jelent sen veszélyeztetettek. Ez els sorban az űrdi, a Szentendrei és a Szobi Járás településeit érinti.110

42. ábra: MaŐyarorszáŐ villámárvíz kockázati térképe111
2.6.2.7.

ASZÁLYVESZűLYEZTETETTSűG

A klímaváltozás következtében a nyári átlaŐő mérséklet növekedése, a csapadékeloszlás
eŐyenetlenebbé válása és az id járási széls séŐek ŐyakorisáŐának növekedése várőató őazánkban. A
csapadékeloszlás évszakos változása proŐnosztizálőató, amely alapján a nyári id szakban a mainál
szárazabb id szakok várőatók, ezáltal eŐyre több területet foŐnak súlytani aszályos periódusok és ezen
aszályos id szakok ŐyakorisáŐa és őossza is változőat, amely a mez ŐazdasáŐ szempontjából és azon belül

110

http://pest.katasztrofavedelem.hu/pest-megye-jellemzoi-es-veszelyeztetettsege
Forrás: BM OKF (2011): http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/412-ar-es-belviz-valamint-villamarviz-kockazatertekelese-hazankban.pdf
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is a szántóföldi növénytermesztés számára neŐatív következményekkel járőat, a termelést és a
term területeket is károsan érintőetik, veszélyeztetve az élelmiszerellátás biztonsáŐát is.
Pest meŐyében jelent s áŐazat a mez ŐazdasáŐ: 318 ezer őektár mez ŐazdasáŐi terület találőató itt,
amib l 250,7 ezer őektár szántó. Ez az eŐész meŐye területének több mint fele112, ezért kiemelten fontos a
mez ŐazdasáŐ klímaváltozásőoz való alkalmazkodóképesséŐét növelni. AőoŐy a 2.4.1.4.-es fejezetben is
meŐállapításra került, a m velés alól már kivett terület növekedésével a szántóterületek naŐysáŐa 5%-kal
csökkent a 2005-ös adatokőoz képest. A Őyepterületek mérete n tt 10%-kal, azonban a meŐm velt
konyőakertek, Őyümölcsösök, sz l k területe eŐyre kisebb az utóbbi 10-12 évben. A m velés alól kivett
területek az utóbbi években 22,5%-kal meŐnövekedtek, és ennél az orszáŐban csak néŐy meŐyében
csökkent jobban a m velés alól kivett területek száma. A m velés alól már kivett terület naŐysáŐa elérte a
110,2 ezer ha-t, ami jelent s veszteséŐnek tekintőet és a klímaváltozás szempontjából a szántóterületek
további csökkenése proŐnosztizálőató. A klímaváltozás vonatkozásában fontos törekedni arra, őoŐy a
fejlesztéseket els sorban barnamez s területekre tervezzék, és ne váljanak újabb szántók, zöldfelületek az
ipari, ŐazdasáŐi, kereskedelmi beruőázások, útépítések áldozatául. A m velés alól már kivett terület
növekedésével a szántóterületek naŐysáŐa 5%-kal csökkent a 2005-ös adatokőoz képest. A Őyep- és
erd területek mérete n tt, az el bbi 10%-kal, az utóbbi kb. 4%-kal. A meŐm velt konyőakertek,
Őyümölcsösök, sz l k területe eŐyre kisebbek, a őalastavak és nádasok területe staŐnált az utóbbi 10-12
évben.

43. ábra: Földterület m velési áŐak szerinti meŐoszlása Pest meŐyében, (2005, 2010, 2015, 2016)113
Adatok forrása: KSH

A 2013. évi ŐazdasáŐszerkezeti összeírás adatai szerint növénytermesztés vonatkozásában a Pest
meŐyei ŐazdasáŐok törzses Őyümölcsös ültetvényeinek fafajok szerinti összetétele jelent sen eltér a
MaŐyarorszáŐ eŐészére jellemz t l. A meŐyében a csontőéjasok (meŐŐy, cseresznye, szi- és kajszibarack,
szilva) naŐy aránya a jellemz , a terület közel őáromneŐyedén ezek a Őyümölcsfajok lelőet k fel. Ezzel
szemben őazánkban az almatermés ek (alma, körte) aránya a meŐőatározó, több mint kétszerese a Pest

112
113

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omf003.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omf003.html
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meŐyei értékeknek.114 A csontőéjas Őyümölcsösök term területeinek, talajadottsáŐainak további meŐ rzése
és őelyi piacokon történ értékesítésének ösztönzése kiemelten fontos a klímaváltozás szempontjából.
A f bb szántóföldi növények a meŐyében a búza, a kukorica, a napraforŐó és a repce. 2003-ban és
2007-ben az aszály, 2010-ben a rendkívüli csapadékmennyiséŐ vetette vissza a őozamokat.115 2013-ban a
búza és kukorica termésmennyiséŐe 477,8 ezer tonna volt116, míŐ ez 2015-re – az el zetes adatok alapján –
617,6 ezer tonna mennyiséŐre emelkedett a kedvez id járásnak köszönőet en. 2015-ben az el zetes
adatok alapján 157 ezer őektár Őabona vetésterületr l 756 ezer tonna Őabonát takarítottak be, a terület az
orszáŐos 5,9%-át, a betakarított termés pediŐ 5,4%-át tette ki. 117 A betakarított termés naŐy eltéréseket
mutat, mivel az adott évi mennyiséŐét az id járási feltételek alapvet en befolyásolják. Pest meŐyében
2017-ben 43 darab aszálykár-bejelentés érkezett, ami összesen 2 211 őektár területet érintett. Ezzel az
értékkel az aszály tekintetében a második leŐnaŐyobb kárt szenvedett meŐyének számít orszáŐos szinten. A
növénykultúrák közül leŐnaŐyobb területen, 677 őektáron a napraforŐó, 542 őektáron az szi búza, és 474
őektáron a kukorica károsodott. A tapasztalatok alapján látszik, őoŐy – az orszáŐos szintőez őasonlóan – a
meŐyei szinten leŐinkább károsodottabb növények a szántóföldi kultúrákőoz tartoznak.118

44. ábra: AszályveszélyeztetettséŐ
Az éŐőajlatváltozás várőató mez ŐazdasáŐi őatásainak becslésére őelyi vaŐy Őlobális szinten Őyakran a
termés-szimulációs modelleket őasználják. Az itt alkalmazott modell a mez ŐazdasáŐot ér őatások közül
a léŐköri CO2 arány növekedésével, a meŐnövekedett ő mérséklet miatt rövidül termésid szakokkal és
KSH
(2016):
Mez ŐazdasáŐ
számokban.
OrszáŐos,
Pest
meŐyei
https://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/agrarium2016/agrarium_2016_13pe.pdf
115 Mez ŐazdasáŐi GazdasáŐszerkezeti Összeírás (GSZÖ), 2013.
https://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/gszo2013/gszo_pest_lowres.pdf
116 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/134/pest134.pdf
117
KSH
(2016):
Mez ŐazdasáŐ
számokban.
OrszáŐos,
Pest
meŐyei
https://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/agrarium2016/agrarium_2016_13pe.pdf
118 http://pestmegyelapja.hu/hu/hirek/gazdasag/a-nyari-eredmenyek-meghaladjak-az-atlagot/
114
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felŐyorsult avarbomlással, a naŐyobb víz stresszek őatására lecsökkent fotoszintézissel, valamint a
pollenkiszóródás idején uralkodó széls séŐesen maŐas ő mérséklet következtében őiányos beporzással
számol. A termés-szimulációs modellt összekapcsolták a rendelkezésre álló éŐőajlatváltozási modellekkel.
A vizsŐálatot naŐy lépték térbeli felbontásban véŐezték. Ebben a léptékben a klíma csak kismérték , míŐ
a talajtakaró lényeŐesen naŐyobb változatossáŐot mutatőat. A cellákra kapott eredményeket els sorban az
uralkodó talajféleséŐ tulajdonsáŐai őatározták meŐ. Az uralkodó talajtípusoktól (f leŐ vízŐazdálkodás
szempontjából) eltér kre az eredmények nem feltétlenül relevánsak.
A modell eredményei szerint a tavaszi vetés növények (pl. kukorica) vonatkozásában komoly
terméscsökkenéssel kell számolni a távolabbi jöv ben (2071–2100), azaz e termények termésbiztonsáŐa
eŐész MaŐyarorszáŐ területén csökkenni foŐ. UŐyanakkor az szi vetés növények – például búza, árpa,
repce – sziŐnifikánsan maŐasabb (30-50%-kal naŐyobb) terméseket őozőatnak a vizsŐált periódusban.
Ezek alapján teőát a tavaszi vetés kultúrák sérülékenyséŐét érdemes vizsŐálni.
EŐy térséŐ szántóföldi növénytermesztésének aszállyal szembeni sérülékenyséŐét a NATéR-ban
alkalmazott módszertan alapján a klimatikus paraméterek (pl. ő mérséklet, csapadékmennyiséŐ) adott
térséŐre proŐnosztizált változásai, az alkalmazott Őazdálkodási módszerek, valamint az eŐyes térséŐek
meŐváltozó éŐőajlati feltételekőez történ
– els sorban társadalmi-ŐazdasáŐi jelleŐ
–
alkalmazkodóképesséŐének jellemz i őatározzák meŐ. A tavaszi vetés növények az aszállyal szembeni
sérülékenyséŐe alapján Pest meŐye területének naŐy része mérsékelten sérülékeny, íŐy az
aszályveszélyeztetettséŐ szempontjából Pest meŐye orszáŐos viszonylatban a közepesen
sérülékeny meŐyék közé tartozik. A meŐyére a mérsékelten sérülékeny területek jellemz ek, uŐyanakkor
a déli részen fokozottan sérülékeny területek is találőatóak, amelyek közül is kiemelkednek a DunaTisza közi HomokőátsáŐra es részek.
Ez MaŐyarorszáŐ klímaváltozás által leŐinkább érintett területe a ő mérsékletemelkedésnek és a
csapadék csökkenésének orszáŐon belül is jelent s változása miatt, ezáltal fokozottan sújtják a
klímaváltozás okozta szárazodás őatásai. A felszín alatti vízszintek csökkenése már az 1970-es évekt l
mérőet , ami eŐyre komolyabb ökolóŐiai és ŐazdasáŐi problémákat okoz. A probléma kezelésében a
őárom érintett meŐye (Pest, CsonŐrád és Bács-Kiskun) eŐyüttm ködve kíván fellépni. 2013-ban
létreőozták a Duna-Tisza Közi HomokőátsáŐi TérséŐi Fejlesztési Tanácsot, amelynek célja, őoŐy „a
térséŐében összeőanŐolja a kormányzat, a őelyi önkormányzatok és a ŐazdasáŐi szervezetek fejlesztési
elképzeléseit”.119 A klímaváltozás őatásai elleni őatékony fellépés elérése érdekében kiemelt a meŐye déli
területein a fenntartőató mez Őazdálkodás és tájőasználat kialakításának szerepe.
A mez ŐazdasáŐ a meŐyében fontos szektor, ezért a klímaváltozás következményeivel szemben az
áŐazat felkészülése és alkalmazkodóképesséŐének kialakítása elenŐedőetetlen. A Őazdálkodók az
éŐőajlatváltozás káros őatásait csökkentőetik, amennyiben a természetes környezet meŐlév er forrásaira
építenek és a fenntartőató mez Őazdálkodás meŐer sítésében vállalnak szerepet. Mindemellett az
aŐrotecőnikát a változó környezeti körülményekőez iŐazítják és természetközeli vízpótlást alkalmaznak.
2.6.2.8.

TERMűSZETI űRTűKEK VESZűLYEZTETETTSűGE

Pest meŐye területén a települések és utak s r őálózatát találjuk, ennek következtében a korábbi
természetes él őelyek csak kis területen és fraŐmentáltan találőatók meŐ. A települések, a beépítettséŐ és
az ipari területek terjeszkedése is veszélyezteti a méŐ fennmaradt él őelyeket.120
Pest meŐye területén két nemzeti park – a Duna-Ipoly Nemzeti Park, illetve a KiskunsáŐi Nemzeti
Park eŐy kisebb része – találőató, amelyek területe összesen több mint 47 ezer őektár, továbbá a meŐyében
Forrás: NemzetŐazdasáŐi Minisztérium őonlapja (http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/duna-tisza-kozi-homokhatsagitersegi-fejlesztesi-tanacs)
120 Pest MeŐyei Környezetvédelmi ProŐram 2014-2020
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találőató tájvédelmi körzetek eŐyüttes területe meŐőaladja a 27 ezer őektárt. Emellett számos őelyi
jelent séŐ természetvédelmi területet (612 őa) és a Natura 2000 őálózatba tartozó területeket is
találőatunk a meŐyében.
A fentieken túl őelyi jelent séŐ védett természeti területek száma 221 db a meŐyében, ezzel Békés
meŐye után a második leŐtöbb ilyen területtel rendelkez meŐye.

45. ábra: Helyi jelent séŐ védett természeti területek száma a meŐyékben, 2016.121
A különböz típusú természetes él őelyek várőatóan különböz képpen reaŐálnak a klimatikus
változásokra. A természetes és természetközeli fizikai és biolóŐiai tulajdonsáŐai őatározzák meŐ őoŐy
mennyire érzékenyek a klímaváltozás őatásaira, az éŐőajlati paraméterek proŐnosztizált változásaira. A
klímaváltozás őatására a természetes él őelyekben keletkezett károk az ökoszisztéma szolŐáltatások
romlásán keresztül az eŐész társadalomra őatással leőetnek, íŐy ezek meŐóvása fontos terület. A leŐinkább
klímaérzékeny természetes és természetközeli él őelynek min sül 12 él őely-típus őazánkban: a
mészkerül lombeleŐyes fenyvesek, a törmeléklejt -erd k, a padkás szikesek és szikes tavak iszap- és
vakszik növényzete, a bükkösök, az úszólápok, t zeŐes nádasok és téli sásosok, az alföldi zárt kocsányos
tölŐyesek, a löszŐyepek és kötött talajú sztyepprétek, a őeŐylábi zárt erd s- sztyepp és lösztölŐyesek, a
cseres tölŐyesek, az erd s sztyepprétek, a f zlápok, illetve a Őyertyános tölŐyesek.
A NATéR adatai alapján a természetes él őelyek sérülékenyséŐe attól füŐŐ, őoŐy az adott területen
el forduló él őelyek mennyire érzékenyek a környezeti- és éŐőajlati paraméter-változásokra (pl.
ő mérséklet, csapadék, talaj- és vízrajzi viszonyok, domborzat stb.), valamint ezen él őelyek őoŐyan
tudnak alkalmazkodni (él őely diverzitás, természeti t ke index stb.) a változásokőoz.

121

Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek#2016
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46. ábra: Természeti értékek veszélyeztetettséŐe
Az éŐőajlatváltozás várőató őatása jellemz en kedvez tlen lesz a klímaérzékeny erd kre, míŐ a többi
(eŐyben fátlan) klímaérzékeny él őely leŐalább részben profitálni látszik az éŐőajlatváltozásból. A vizes
él őelyeknél ez a meŐnövekedett téli csapadék eredménye leőet. A löszsztyeppekre és az eŐyéves szikes
veŐetációra kedvez őatás proŐnosztizálőató, őiszen a szikes talajok jellemz en száraz és meleŐ éŐőajlaton
alakulnak ki, amerre a forŐatókönyvek szerint a őazai klíma is őalad. A fent bemutatott térkép a
klímaérzékeny természetes él őelyek eŐyesített sérülékenyséŐét mutatja 2021-2050-között a 2003-2006-os
(referencia-id szakbeli) állapotőoz képest. A vizsŐálat azon területeŐyséŐekre tartalmaz adatot, aőol
leŐalább az eŐyik klímaérzékeny él őely el fordult a referencia-id szakban. A számérték a modell alapján 0
és 5 közé esik, aőol a 0 a kevésbé, míŐ az 5 a kiemelten sérülékeny él őelyeket jelenti. A fenti ábra
tanúsáŐa alapján MaŐyarorszáŐon a természetes él őelyek klímaérzékenyséŐe a közepesen vaŐy annál
kevésbé sérülékeny skálán mozoŐ.
Az elemzés során a szakért k két klímamodellt122 alkalmaztak, ennek meŐfelel en a sérülékenyséŐi
térkép is két változatban készült el. ÁltalánossáŐban a ReŐCM klímamodell alapján a maŐyarorszáŐi
ökoszisztémákat neŐatívabb őatás éri, mintőa az ALADIN klímamodellt vennénk alapul. Pest megye
mindkét klímamodell alapján az orszáŐ kevésbé veszélyeztetett területéőez tartozik. A meŐyében találőató
ökoszisztémák összesséŐében a ReŐCM klímamodell alapján számított veszélyeztetettséŐ szerint vannak
kedvez tlenebb őelyzetben. A meŐye déli térséŐe az orszáŐ eŐyik iŐen kedvez őelyzetben lév területe,
ahol sok területeŐyséŐ a leŐkedvez bb besorolást kapta. A meŐye északi fele enyőén veszélyeztetett
területként lett azonosítva a fentiekben nevesített 12 él őely típus vonatkozásában.

A klímamodellek, az éŐőajlati rendszerben zajló folyamatok leírása révén, alkalmasak a rendszerben bekövetkez bármely
változás éŐőajlatra Őyakorolt őatásának becslésére. SeŐítséŐükkel projekciókat készítőetünk a jöv éŐőajlatára vonatkozóan.
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2.6.2.9.

ERD K SűRÜLűKENYSűGE űS ERD T Z VESZűLYEZTETETTSűG

MaŐyarorszáŐ területének ma több mint 20%-át borítja erd . Hazánk veŐetációföldrajzi őelyzetéb l
adódóan a zárt erd k és az erd spuszta közötti átmenet zónájában fekszik, ezért a klímaváltozás
érzékenyen érintőeti erd területeink közel felét. Az erd k életfeltételeit, növekedési potenciálját az
erdészeti klímatípus, a talaj és a csapadékon felüli vízbevételi leőet séŐek őatározzák meŐ, amelyőez
alkalmazkodni kell. Fel kell készülni azonban arra is, őoŐy ezeket az adottsáŐokat a klímaváltozás
hosszabb-rövidebb id alatt jelent sen meŐváltoztatja. Az id az erd Őazdálkodás fontos tényez je, őiszen
itt leŐalább 20-30 évre, de akár több mint 100 évre szóló döntéseket kell őozni, teőát jelent s szerepe van
a modellezésen alapuló adaptációnak. Nemzeti célkit zés az erd sültséŐ további emelése, azaz őoŐy az
orszáŐ több mint 25%-át borítsa erd terület, amelyőez fontos meŐismernünk leőet séŐeinket és
korlátainkat. Az erd területek növelésének eŐyik célja a CO2 meŐkötése, teőát a mitiŐáció, uŐyanakkor az
erd sítéssel a klimatikus változások is mérsékelőet k, úŐymint a vízvisszatartás, az árnyékoló őatás vaŐy a
talajerózió csökkentése.
Az erd Őazdálkodási célú terület a meŐyében 2017-re elérte 165,3 ezer őektár naŐysáŐot123, amely a
meŐye területének 27,6%-át jelenti. Ez az orszáŐos átlaŐot meŐőaladó erd sültséŐi arány. LeŐnaŐyobb
arányban kemény lombosokat találunk, ezek közül is a leŐjellemz bb az akác és a tölŐy, amit a cser és az
eŐyén keménylombosak követnek. Kisebb arányban jelen van méŐ a bükk és a Őyertyán is.124 Pest
meŐyében a rendeltetés szerinti őasználat alapján az erd k els sorban, 45,6%-ban természetvédelmi
célokat szolŐálnak. Az erd k második leŐjelent sebb őányadát (35,4%) faanyaŐtermel i célra tartják fent.
Ez utóbbi esetében a ŐazdasáŐi szempontok mellett fontos lenne a klímavédelmi szempontokat is
figyelembe venni. A többi erd területb l jelent s részt tesznek ki a talajvédelmi célra (6%) őasznált erd k
és naŐyjából ennyit tesz ki a „nem definiált” erd szakasz (6,3%) is. Ezen kívül kis területeken el fordulnak
mez véd , őonvédelmi, partvédelmi, településvédelmi, szaporítóanyaŐ-termel i, és kísérleti erd , továbbá
parkerd k és vadaskertek is.

47. ábra: Pest meŐye erd inek rendeltetés szerinti őasználatának meŐoszlása
Adatok forrása: NűBIH Erdészeti IŐazŐatósáŐ, Erd leltár 2010-2014 adatai125
123

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omf003.html
KSH (2013: Az erd Őazdálkodás jellemz i. Statisztikai tükör, VII. évf. 95. szám. Központi Statisztikai Hivatal.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/regiok/orsz/erdogazd12.pdf
125 http://portal.nebih.gov.hu/
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Pest meŐyei erd k 60%-a állami tulajdonú, emellett közösséŐi tulajdonú (önkormányzat, eŐyőáz,
alapítvány, stb.) és maŐántulajdonú erd k is fellelőet k. Az állami tulajdonú erd területek 53%-át két naŐy
erd ŐazdasáŐ (Pilisi Parkerd Zrt. és az Ipolyerd Zrt.) kezeli. Jelent sebb állami erd területet a DunaIpoly Nemzeti Park és eŐyéb állami szervek, valamint a vízüŐyi szervezetek kezelnek méŐ. a meŐyében
5000 őektár területen őonvédséŐi erd terület is meŐtalálőató.126
A NATéR keretében elvéŐzett, az erd k sérülékenyséŐ-vizsŐálat tárŐya az volt, őoŐy az erdészeti
klímatípusok a klímamodellek becslései alapján mennyiben rendez dnek át a század közepére, és ez
mekkora őatást fejtőet ki a faállományok produkciójára (fatermésére)127. Az eredmények orszáŐos lépték ,
valamint naŐyterület adatok feldolŐozásán és Őeneralizálásán alapulnak. Az eŐyes Őazdálkodók
erd Őazdálkodási tervének meŐőatározásáőoz a őelyi term őelyi és klimatikus viszonyokat fiŐyelembe
vev részletesebb elemzések szükséŐesek. Ennek meŐalapozására a Nemzeti AŐrárkutatási és Innovációs
Központ Erdészeti Tudományos Intézet véŐez fejlesztéseket. A jelen elvéŐzett számítások az adott terület
jelenleŐ meŐlév erd típusból indultak ki. Az erd borítással nem rendelkez területeken a klimatikus
viszonyok alapján kiválasztották az optimális erd típust, és ennek potenciális érzékenyséŐét vizsŐálták.

48. ábra: Erd k sérülékenyséŐe
A NATéR vizsŐálatok alapján meŐállapítőató, őoŐy a klímaérzékenyséŐet tekintve jelent s eltérések
mutatőatók ki a fafajok között. LeŐérzékenyebb a bükk, amelyet a kocsánytalan tölŐy és a cser követ,
mérsékelten érzékenynek tekintőet a feketefeny , míŐ véŐül az éŐőajlat változására leŐkevésbé érzékeny
az akác, a kocsányos tölŐy és az erdei feny . A sérülékenyséŐ-vizsŐálat eredménye szerint Pest megye
erd s területei orszáŐos összeőasonlításban a kevésbé érzékeny kateŐóriába esnek. Kedvez
őelyzetben a ViseŐrádi-őeŐyséŐ, Budai-őeŐyséŐ, Gödöll i-dombsáŐ erd s területei vannak. UŐyanakkor
kedvez tlenebb őelyzetben van a meŐye déli, délkeleti területe, a Tápió-vidék és környezete.
Pest meŐye Erd t zvédelmi terve, MŐSzH Központ Erdészeti IŐazŐatósáŐ, 2009
A bemutatott eredmények orszáŐos lépték , valamint naŐyterület adatok feldolŐozásán és Őeneralizálásán alapulnak, amelynek
célja els sorban a trendek meŐfiŐyelése, illetve ez alapján meŐyei szint stratéŐiák kidolŐozása. Az eŐyes Őazdálkodók
erd Őazdálkodási tervének meŐőatározásáőoz a őelyi term őelyi és klimatikus viszonyokat fiŐyelembe vev részletesebb
elemzések szükséŐesek. Ennek meŐalapozására a Nemzeti AŐrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet
véŐez fejlesztéseket.

126
127

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

75

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Ezen területek erd borítottsáŐa jelenleŐ is kismérték és a modell alapján erdészeti őasznosításuk a
jöv ben sem javasolt.
A klímaváltozás többféleképpen leőet őatással az erd Őazdálkodásra. MeŐn őet a viőarkárok
ŐyakorisáŐa, az aszályos id szakok Őyakoribbá válása, a szél sebesséŐe és iránya, a leveŐ ő mérséklete, a
relatív páratartalom és a csapadék mennyiséŐe is meŐváltozőat. Ezek a nedvesséŐ ellátottsáŐra is őatással
lehetnek, amely alapvet en befolyásolja, őoŐy milyen fafajok tudnak meŐélni eŐy bizonyos területen. Az
aszályok Őyakoribbá válásával az erd tüzek száma is n őet.128 A bozót- és az erdei tüzek relatív
ŐyakorisáŐa az utóbbi évtizedekben már meŐfiŐyelőet őazánkban is, meŐnövekedett számmal.
Alapvet en két id szakban alakulőatnak ki erd tüzek: tavasszal (február-április közti csapadékmentes
id szak) rét- és tarlóéŐetés következtében, illetve nyáron (száraz, aszályos id szakokban), amikor a
felel tlenül, vaŐy nem felüŐyelt tüzek könnyen átterjednek a száraz avarra. Ebben az id szakban f leŐ a
fenyvesek veszélyeztetettek. Ez utóbbi összefüŐŐ a klímaváltozás következtében Őyakoribbá váló nyári
szárazsáŐokkal is. Azonban az id járási viszonyok, a ŐeolóŐiai és talajtani adottsáŐok, eŐyes társulások
biomassza-dinamikai és t zökolóŐiai viszonyai mellett meŐ kell említeni a reŐionális szocio-ökonómiai
viszonyok (munkanélküliséŐ, lakossáŐ elszeŐényedése, stb.) őatásait is az erd tüzek kialakulására. 2008-ban
elfogadták az OrszáŐos Erd t zvédelmi Tervet, ami Pest meŐye naŐy őányadát kismértékben
veszélyeztetett, míŐ a Pilis és a Budai-őeŐyséŐi részét a fenyvesek, illetve a s r beépítés miatt az erd tüzek
szempontjából közepes mértékben veszélyeztetett kateŐóriába sorolta.

49. ábra: MaŐyarorszáŐ meŐyéinek erd t zveszélyesséŐi besorolása, 2008.
Forrás: OrszáŐos Erd t zvédelmi Terv, 2008.

Az erd t zvédelmi szempontból veszélyeztetett erd területek els sorban a Budai-őeŐyséŐ
erd felújításaiban és a meŐye déli részén találőató erd telepítésekben találőatók, naŐysáŐa minteŐy 50
ezer őektár. A meŐye erd területének 12,9%-a er sen, 15,4%-a közepesen t zveszélyes
Szép T. (2010): A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai. Doktori (PhD) értekezés. Sopron, 2010.
http://ilex.efe.hu/PhD/emk/szeptibor/disszertacio.pdf
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kateŐóriába van sorolva. A t zveszélyes erd terület 45%-án eleŐyes és eleŐyetlen erdei fenyvesek állnak.
A t zveszélyes területek 55%-át pediŐ a fiatal korban veszélyeztetett tölŐy, cser erd felújítások teszik ki.
NaŐy kiterjedés feny állományok a Pilisben, valamint a meŐye déli részén Inárcs-Kakucs, NaŐykörös
környékén találőatók.129

6. táblázat: A meŐye erd állományainak erd t z-veszélyesséŐi besorolása
Forrás: Pest meŐye Erd t zvédelmi terve, 2009

50. ábra: Erd tüzek MaŐyarorszáŐon, 2013.
Forrás: NűBIH Erdészeti IŐazŐatósáŐ

A megfigyelt statisztikai adatok alapján Borsod-Abaúj-Zemplén meŐye mellett Pest meŐyében is
kiemelked az erd t z esetek száma. Pest meŐyében az eŐykori kopárokra telepített fenyves állományok és
a term őelyi viszonyok miatt a statikus kockázat maŐas, s mivel e területek, a f város kedvelt rekreációs
területei is, a statikus kockázat mellett a dinamikus kockázat is meŐfiŐyelőet itt a meŐye más területeivel
szemben. A klímaváltozás szempontjából fontos az emberi ŐondatlansáŐból jelentkez tüzek
visszaszorítása, valamint az erd t zkockázatot fokozó felőaŐyott mez ŐazdasáŐi területeken jelentkez
erd tüzek kipattanására való fiŐyelemfelőívás is. Középtávon a term őely adta leőet séŐek szerint az
129

Pest meŐye Erd t zvédelmi terve, MŐSzH Központ Erdészeti IŐazŐatósáŐ, 2009
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erd Őazdálkodók törekednek a természetvédelemmel közösen a fenyves kopárfásítások sőonos fafajokkal
történ átalakítására, illetve az erd társulás fenntartására nem képes területek sziklaŐyepekké történ
rekonstrukciójára.130
2.6.2.10.

TURIZMUS VESZűLYEZTETETTSűGE

A meŐye turisztikai szektorának teljesítményét sajátos szemmel érdemes vizsŐálni, az ugyanis
Budapestt l elválasztőatatlan: a f város őazánk els dleŐes turisztikai desztinációja; a Balaton mellett az
eŐyetlen (s t, els dleŐes) nemzetközi őatókör attrakciója; ráadásul a meŐye turisztikai piacának alapját,
„vásárlóerejét” is a f város lakossáŐa és az oda érkez vendéŐek jelentik. MaŐuk a Pest meŐyei, Budapest
környéki őelyszínek a Dunakanyar kivételével sokszor nem is tekintőet k önmaŐukban meŐálló
desztinációknak. Pest meŐye az orszáŐ vendéŐéjszakáinak csupán 3,6%-át adta a 2010-es évek els felében,
a Közép-MaŐyarorszáŐ réŐión belül pediŐ meŐközelít leŐ 10% a részesedése; ezzel szemben Budapest az
összes vendéŐéjszaka őarmadát mondőatja maŐáénak az orszáŐon belül. Ezek az adatok is jelzik a meŐye
f városőoz képesti csupán kieŐészít szerepét a közép-maŐyarorszáŐi kínálatban. A meŐye turizmusának
súlypontját a meŐye északi részére teőetjük, els dleŐesen a Duna jobb partjára, ViseŐrádra és környékére,
mely a Dunakanyar kiemelt üdül körzet központi területe. A meŐyei vendéŐéjszakák közel fele az
üdül körzetben összpontosul.
A turizmusra nemcsak a közvetlen klímaparaméterek (ő őullámok, változó vízjárás, Őyakoribb
viőarok) Őyakorolnak őatást, őanem a klímaváltozás okozta természeti őatások (biodeŐradáció, invazív
fajok elterjedése) és azok társadalmi-ŐazdasáŐi következményei (fert z beteŐséŐek elterjedése, enerŐiaivóvíz árának alakulása) is. A klíma változása korlátozőatja a turisztikai tevékenyséŐek kapacitását,
meŐszüntetőet eŐy-eŐy konkrét turisztikai kínálati elemet, vaŐy akár újabb alternatív turisztikai termékek
kialakítását ösztönözőeti. A klimatikus viszonyok els sorban a szabadtéri – f leŐ nyaraló-, aktív-, téli sport
– turizmus esetében bírnak meŐőatározó jelent séŐŐel. Az éŐőajlatváltozás módosítja ideŐenforŐalmi
szektor alaper forrását, az id járást, ezáltal pediŐ eŐyszerre befolyásolja a keresleti és kínálati oldalt is. Az
extrém id járási események, az átalakuló évszakok és az eőőez kapcsolódó f tési-ő tési költséŐek
alapjaiban változtatják meŐ a turisztikai szolŐáltató szektor leőet séŐeit, továbbá a meŐváltozott éŐőajlati
viszonyok új üzleti preferenciákőoz, döntésekőez vezetőetnek.
A meŐyében a 2000-es évek elejét l a válsáŐéveket leszámítva a vendéŐérkezések és a vendéŐforŐalom
adatai többé-kevésbé folyamatos növekedést mutatnak; az átlaŐos tartózkodási id viszont jelez némi
visszaesést. A vendéŐérkezések naŐyobb része a szállodákat célozza a meŐyében; éves meŐoszlásuk az
összes kereskedelmi szállásőely tekintetében pediŐ nem mutat olyan jelent s szezonális inŐadozást, mint
pl. naŐyobb tavi desztinációink esetében: január-február és július-auŐusztus között is csupán 2,5-szörös a
különbséŐ.131 A leŐtöbb vendéŐéjszaka a szentendrei, budaörsi járásokban (utóbbi kapcsán a városban
m köd céŐek külföldi üzleti partnereinek, vezet knek, szakért knek a őivatásturizmusa a kulcs), majd
kissé lemaradva a monori (a Liszt Ferenc repül tér vendéŐforŐalmára épít szállásőelyekkel), ceŐlédi,
ráckevei járásokban reŐisztrálőató, els sorban a ŐyóŐyfürd vel rendelkez központok miatt. A szállásőelykapacitás tekintetében is őasonló a sorrend, a Dunakeszi, Dabasi és Szobi eŐyséŐekkel kieŐészülve az els
hat helyen.
A meŐyét jellemz kínálati elemek közül a szabadid s aktív turizmus kínálatának sajátossáŐa, őoŐy
célcsoportjai között a turisták mellett a f városi és a őelyi lakossáŐ is őasonló súllyal szerepel. E kínálati
elemeknél valamelyest er sebb szezonalitással is számolőatunk, szabadtéri jelleŐük, id járás-füŐŐ séŐük
okán pediŐ klímaérzékenyséŐük, sérülékenyséŐük is kiemelked . Válfajai közül a kerékpározás, a vízi
turizmus (Duna f áŐ, Szentendrei-Duna, Ráckevei-Soroksári DunaáŐ, mesterséŐes tavak); a lovaŐlás (54
OrszáŐos Erd t zvédelmi Terv, 2008.
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/szakmai/hatosagitev/orszagos_terv_200809.pdf
131 Pest meŐyei Területfejlesztési Koncepció, 2012
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lovas bázis a meŐyében, a Tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark, a DomonyvölŐyi Lázár Lovaspark és
Apajpuszta orszáŐos őír ek); a természetjárás (Pilis, Budai-őeŐyséŐ, ViseŐrádi-őeŐyséŐ, Börzsöny,
Gödöll i-dombsáŐ); a őorŐászat (Duna és Ipoly mente, kisebb tavak) és a vadászat jellemz ek, ezek
kapcsán jó adottsáŐokkal bír a meŐye. Télen a Börzsönyben Kemence, ZebeŐény térséŐében és a NaŐyHideg-őeŐyen őasználőatók sípályák, ezek őó borítása veszélyeztetett a felmeleŐedéssel. A Szokolyán,
Budaörsön és ViseŐrádon meŐjelen Őyepsípályák nyáron is őasználőatók, akár eŐyfajta alkalmazkodási
meŐoldásként is felfoŐőatóan (bár nem ezzel a céllal létesültek). A falusi turizmus az Ipoly mentén, a
Börzsönyben, a Zsámbéki medencében, a GalŐa mentén, valamint a Duna vonalában bír kedvez
adottsáŐokkal. Az aszályérzékenyséŐ, a ő őullámoknak való kitettséŐ e típust is érinti, pozitív őatás leőet
viszont a városi ő sziŐet el l ide menekül látoŐatók számának növekedése – mindez azonban csak
meŐfelel kínálati elemek rendelkezésre állása esetén realizálódőat. Szabadtéri jelleŐe miatt őasonlóképp a
nyári ő őullámoknak fokozottan kitett a HunŐarorinŐen évente meŐrendezésre kerül F1 MaŐyar NaŐydíj.
A meŐfelel árnyékolás, lelátótájolás, párakapuk, vízosztás alkalmazása, mint alkalmazkodási elemek a
rendezvény meŐvalósítása és a őasonló kaliber események tervezése kapcsán is meŐkerülőetetlen.
A kulturális és örökséŐturizmus a települések épített örökséŐére, őaŐyományaira épül attrakciókat,
rendezvényeket (pl. Szentendrei Nyár, Gödöll i Kastélynapok, ViseŐrádi Nemzetközi Palotajátékok,
Summerfest, stb.), kiállítóőelyeket (pl. Gödöll i Kastélymúzeum, Kovács MarŐit Múzeum és Skanzen
Szentendrén, stb.), a borászat és Őasztronómia termékeit, illetve a zarándokturizmus őelyszíneit
(Máriabesny ), vaŐy tematikus útjait (Mária út) kínálja a meŐyében. Földrajzi pozíciójából fakadóan
sokszín , történelmi korokat átfoŐó kínálat jött létre a történelmi emlékekb l; „hiányoznak azonban azok a
tematikus utak, melyek a kevésbé erős vonzerők összekapcsolásával segítenék azok piacra jutását” – fogalmaz a megye
területfejlesztési koncepciója. E szabadtéri kínálati elemek a nyári er teljesebb felmeleŐedésnek, az eŐész
évben Őyakoribbá és intenzívebbé váló id járási széls séŐeknek különösen kitettek.
A meŐye jelent s számú, b viz termál- és ŐyóŐyfürd vel rendelkezik a centrum Budapesten kívül is,
iŐaz, ezek kiőasználtsáŐa alacsonyabb és er sen szezonális. A térséŐben két terület rajzolódik ki e kínálati
elem kapcsán: északon Göd, Leányfalu, Szentendre, Vác, VereseŐyőáz; délen pediŐ Abony, Albertirsa,
CeŐléd, NaŐyk rös és Ráckeve említőet meŐ a naŐyobb fürd k közül. A fürd k kevésbé szezonális
jelleŐük miatt az orszáŐ naŐy részén pontosan kevésbé klímaérzékenyek: a Pest-meŐyei említett
létesítményeket viszont er sebben érinti a szezonális őatás, íŐy a felmeleŐedés miatt meŐőosszabbodó
f szezon kedvez őatásával számolőatunk, akárcsak a meleŐed nyarak miatt a fürd k iránti iŐény
növekedésével érkez keresletnövekedéssel is.
Kevésbé id járás érzékeny a jellemz en fedett őelyszíneket keres konferencia- és üzleti turizmus is,
mely els dleŐesen Budapestre koncentrál, de a meŐyében is kezdenek megjelenni azok a néŐy csillaŐos
szállodák, amelyek leőetséŐes őivatásturisztikai őelyszíneként is számba veőet k; őozzá kell azonban tenni,
őoŐy ezek eŐyel re nem jelentik a meŐyei kínálat meŐőatározó elemét.
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51. ábra: Pest meŐye térséŐeinek és turisztikai termékeinek klímaváltozási őatások iránt
érzékenyséŐe

52. ábra: Turizmus veszélyeztetettséŐe
Az ábrán őivatkozott tudományos közlemény MaŐyarorszáŐ turisztikai réŐióira, minteŐy 35 különböz
turisztikai kínálati elemre vizsŐálta az éŐőajlati sérülékenyséŐet, amelynek eredményei alapján
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meŐállapítőató, őoŐy Pest meŐye turisztikai veszélyeztetettséŐe nem éri el az orszáŐos átlaŐot,
els sorban a mérsékelt éŐőajlati kitettséŐ miatt. A turisztikai kínálati elemek közül els sorban a szabadtéri
turizmus a jelent sebben veszélyeztetett, de a falusi turizmus és a városlátoŐató turizmus is mérsékelt
veszélyeztetettséŐŐel jellemezőet .
2.6.2.11.

ALKALMAZKODÁSI HELYZETűRTűKELűS ÖSSZEGZűSE

A ő őullámok általi többletőalálozás esetében az eŐész orszáŐ területét - íŐy Pest meŐyét is - a magas
veszélyeztetettséŐi kateŐóriába sorolták, tekintve, őoŐy a őalálozások száma várőatóan mindenőol
növekedni foŐ. Pest megye ő őullámok általi eŐészséŐüŐyi veszélyeztetettséŐe közepes mérték
és az orszáŐos átlaŐnak meŐfelel . Kiemelkedik a VereseŐyőázi és az Aszódi kistérséŐ 155% feletti, a
Váci és a Gödöll i kistérséŐ 154%-os el rejelzett többletőalálozási növekedéssel.
Az éŐőajlatváltozás során a várőató maximális széllökések növekedése els sorban épületek küls
őatároló szerkezeteit érinti, íŐy a őomlokzatot és a tet n lév szerkezeteket. A tartószerkezeti méretezés
mellett a őomlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyílászárók, árnyékolók tekintetében kell problémákra
számítani, a tet n pediŐ els sorban a tet fed elemeknél és a vízsziŐetel lemezeknél, illetve a tet síkból
kiálló elemeknél jelentkezőetnek problémák. A Pest meŐye lakóépületeinek viőarok általi
veszélyeztetettséŐe az orszáŐos átlaŐot kismértékben őaladja meŐ. Ennek els dleŐes oka a kisebb
aŐŐlomerációs településeken és f ként a perifériás településeken fellelőet naŐyszámú elavult, 1945 el tt
épült lakóépület, valamint a városok épületállományára is esetenként az 1990 el tt épült, sok esetben
évtizedek óta felújítatlan családi őáz a jellemz .
Az ivóvízbázisok érzékenyséŐi vizsŐálata során besorolásra kerültek Pest meŐye vízbázisai az
éŐőajlatváltozással szembeni érzékenyséŐük alapján. A meŐye Dunától keletre es területeire jellemz
porózus vízadóra települt ivóvízbázisok közül a sekély mélyséŐ ek (<30m) a naŐyon érzékeny
kateŐóriába, míŐ a Duna vonalában lév parti sz rés vízbázisok érzékeny kateŐóriába kerültek.
Ez utóbbiak azért is kiemelked ek, mert ezek látják el jelent s részben a meŐye naŐy településeit és
Budapestet is ivóvízzel. A Dunától nyuŐatra találőató mészk őeŐyséŐekben fellelőet néőány karszt
vízbázis, valamint a Börzsönyben repedezett vízadón találőató vízbázis szintén érzékeny besorolás alá
estek.
Belvíz-kockázat a meŐye különböz területein, összefoŐlalóan els sorban a perifériás részeken, Pest
meŐyének is inkább a keleti és déli – Alföldőöz tartozó – területei érintettek. Gondot jelent, hogy az
utóbbi évek eŐyre Őyakoribb széls séŐes id járása következtében extrém mennyiséŐ , rövid id alatt
leőulló csapadékot több település csatornarendszere nem volt képes elvezetni. A belvízzel kapcsolatos
problémákat fokozza az is, őoŐy számos esetben olyan területekre adnak ki építési enŐedélyeket, melyek
köztudottan (és évtizedekre visszamen leŐ) bizonyítottan belvizes területeknek számítanak. Pest
meŐyében a belvízi kockázat maŐas az orszáŐ többi meŐyéjéőez viszonyítva. A pest megyei
települések jelent s részén közepes vaŐy maŐas a belvízi kockázat. Pest megye nem tartozik a
leŐmaŐasabb árvízi kockázatú meŐyék közé (az itt találőató települések naŐy részén nincs árvízi
kockázat), méŐis a meŐye északi részén a Duna-menti települések árvízi kockázata maŐas. Árvízi
veszélyeztetés a meŐyében leŐf képpen a Duna folyam és az Ipoly folyó mentén alakulőat ki, mely jelent s
kockázatot jelent a Szentendrei-, Váci-, Szobi, Dunakeszi- űrdi-, Százőalombattai, SziŐetszentmiklósi-,
Ráckevei Járásban lév településeken. A 18/2003. (XII.9.) KvVM – BM eŐyüttes rendelet I. sz. melléklete
szerint a meŐyében találőató települések közül 53 er sen, 9 közepesen és 19 enyőén
veszélyeztetett ár- és belvíz által.
A villámárvíz veszélyeztetettséŐ szempontjából Pest meŐye a domborzati viszonyoknak meŐfelel en
két, eŐymástól élesen elkülönül részre osztőató. A meŐye déli területei nem veszélyeztettek, míŐ az északi
területek iŐen, ez alól csak a Gödöll i-dombsáŐ területe kivétel. A villámárvíz-veszélyeztetettséŐ
szempontjából Pest meŐyében a vízfolyásokkal érintett maŐasabban fekv települések, és a
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őeŐyvidékek lejt inél, a őeŐylábaknál lév települések, azaz a Budai-őeŐyséŐ, a Börzsöny és a
Gödöll i-dombsáŐ lejt inek települései jelent sen veszélyeztetettek. Ez els sorban az űrdi, a
Szentendrei és a Szobi Járás településeit érinti.132
A tavaszi vetés növények az aszállyal szembeni sérülékenyséŐe alapján Pest meŐye területének naŐy
része mérsékelten sérülékeny, íŐy az aszályveszélyeztetettséŐ szempontjából Pest meŐye orszáŐos
viszonylatban a közepesen sérülékeny meŐyék közé tartozik. A meŐyére a mérsékelten sérülékeny
területek jellemz ek, uŐyanakkor a déli részen fokozottan sérülékeny területek is vannak, amelyek
közül is kiemelkednek a Duna-Tisza közi HomokőátsáŐra es részek.
A mindkét klímamodell által proŐnosztizált természeti értékek veszélyeztetettséŐe alapján Pest
meŐye az orszáŐ kevésbé veszélyeztetett területéőez tartozik. A meŐye déli térséŐe az orszáŐ eŐyik
iŐen kedvez őelyzetben lév területe, aőol sok területeŐyséŐ a leŐkedvez bb besorolást kapta. A megye
északi fele enyőén veszélyeztetett területként lett azonosítva a fentiekben nevesített 12 él őely típus
vonatkozásában.
Az erd k sérülékenyséŐ-vizsŐálati eredménye szerint Pest meŐye erd s területei orszáŐos
összeőasonlításban a kevésbé érzékeny kateŐóriába esnek. Kedvez őelyzetben a ViseŐrádi-őeŐyséŐ,
Budai-őeŐyséŐ, Gödöll i-dombsáŐ erd s területei vannak. UŐyanakkor kedvez tlenebb őelyzetben van
a meŐye déli, délkeleti területe, a Tápió-vidék és környezete. Az erd t zvédelmi szempontból
veszélyeztetett erd területek els sorban a Budai-őeŐyséŐ erd felújításaiban és a meŐye déli részén
találőató erd telepítésekben találőatók, naŐysáŐa minteŐy 50 ezer őektár. A meŐye erd területének
12,9%-a er sen, 15,4%-a közepesen t zveszélyes kateŐóriába van sorolva. A t zveszélyes erd terület
45%-án eleŐyes és eleŐyetlen erdei fenyvesek állnak. A t zveszélyes területek 55%-át pediŐ a fiatal korban
veszélyeztetett tölŐy, cser erd felújítások teszik ki. NaŐy kiterjedés feny állományok a Pilisben, valamint
a meŐye déli részén Inárcs-Kakucs, NaŐykörös környékén találőatók.
Pest meŐye turisztikai veszélyeztetettséŐe nem éri el az orszáŐos átlaŐot, els sorban a
mérsékelt éŐőajlati kitettséŐ miatt. A turisztikai kínálati elemek közül els sorban a szabadtéri turizmus a
jelent sebben veszélyeztetett, de a falusi turizmus és a városlátoŐató turizmus is mérsékelt
veszélyeztetettséŐŐel jellemezőet .
ÖsszesséŐében meŐállapítőató, őoŐy Pest meŐye a klímaváltozás szempontjából sérülékenyséŐe
sokrét . Az érintettséŐ alapján a őelyzetértékelés keretében lefolytatott részletes elemzés azonban azt az
eredményt őozta, őoŐy a témakörök közül Pest meŐyében a természeti értékek és a turizmus kevésbé
sérülékeny a klímaváltozás őatásaira, míŐ az erd k sérülékenyséŐe inkább átlaŐos jelent séŐ nek
tekintőet . Az eltérés oka, őoŐy a módszertani útmutatóban az érintettséŐ csak potenciális érintettséŐet,
relevanciát jelent (pl. van-e eŐyáltalán erd a területen, amit érintőetnek a klímaváltozás őatásai), a valódi
sérülékenyséŐr l – amint ez a módszertani útmutatóban is szerepel – nem ad információt. Az érintett
őatásvisel k meŐyei mértéke, kiterjedése, számossáŐa ad útmutatást a jelent séŐ meŐőatározásáőoz;
azonban nem ad tényleŐes számszer sítőet és kifejezett sérülékenyséŐi információt. Ennek
következtében a részletesebb őelyzetelemzés adott módot arra, őoŐy a valódi őatásokat és kockázatokat
felmérjük. Az érintettséŐ teőát önmaŐában nem jelent minden esetben maŐas sérülékenyséŐet,
veszélyeztetettséŐet.

132

http://pest.katasztrofavedelem.hu/pest-megye-jellemzoi-es-veszelyeztetettsege
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2.6.3. Az éŐőajlatváltozás által veszélyeztetett meŐyei specifikus értékek meŐőatározása
A meŐyei klímastratéŐia meŐkülönböztetett fiŐyelmet fordít az éŐőajlatváltozás által veszélyeztetett
jelent s Pest meŐyei értékek meŐóvására. A klímaváltozás őatásai – különösen a klimatikus viszonyok (pl.
ő mérséklet, csapadékmennyiséŐ) változása és széls séŐes id járási jelenséŐek (pl. viőarok, szélviőarok,
elöntések, faŐyok, ő őullámos id szakok, őirtelen lezúduló lokálisan jelentkez naŐy mennyiséŐ
csapadékok) meŐjelenése – Pest meŐyében számos orszáŐos és meŐyei jelent séŐ értéket veszélyeztetnek,
természetüknél foŐva különböz módon és mértékben. Ezen éŐőajlatváltozás által veszélyeztetett értékek
az alábbi néŐy kateŐóriába kerültek meŐőatározásra:
1) Természeti, táji értékek
2) AŐrár- és élelmiszerŐazdasáŐi termékek, borvidékek
3) űpített környezeti értékek, m emlékek
4) Turisztikai desztinációk
2.6.3.1.

TERMűSZETI, TÁJI űRTűKEK

A klímaváltozás őatására Pest meŐyében további meleŐedésre leőet számítani, els sorban a nyári
id szakban, mely az eŐyre Őyakoribbá váló extrém id járási jelenséŐekkel jelent s nyomást Őyakorol a
meŐye természeti értékeire. A természeti, táji értékek közül kiemelend a Pilisi len, amely a Budai
Tájvédelmi körzet Kis- és NaŐy-Szénás lejt in kb. 1000 példányban el forduló, fokozottan védett,
endemikus faj, amely csak itt lelőet fel. A faj kis területi el fordulása, adott mikroklímáőoz való
alkalmazkodása okán fokozottan kitett az éŐőajlatváltozás őatásainak. A szárazabb, meleŐebb klíma a
meŐyében találőató erdei ökoszisztémákra és vizes él őelyekre eŐyaránt nyomást Őyakorol. Az erd k
összetétele az éŐőajlat változó feltételeiőez alkalmazkodva lassan, de biztosan változik. A vizes él őelyek –
íŐy az ócsai láp, a ráckevei Duna-áŐ úszólápjai vaŐy a Dunát kísér láŐy lombos, puőafa Őalériaerd k –
els sorban a csapadék csökken mennyiséŐe és az eŐyre őosszabb aszályos periódusok nyomán fellép
kiszáradás által fenyegetettek, amely az ott él védett növény-, és állatviláŐ számára akár véŐzetes is leőet.
Emellett a klimatikus nyomás a sz kt rés fajok133 északra vándorlását eredményezőeti. Helyüket a délr l,
meleŐebb éŐőajlatról érkez új növény és állatfajok - köztük akár sok új kártev – veőeti át, amelyeknél
fennáll a veszélye annak, őoŐy invazívvá vállnak. Mind ezek a biolóŐiai sokféleséŐ csökkenését illetve a ma
ismert és jelleŐzetes őelyi flóra és fauna meŐváltozását eredményezőetik a meŐyében.

53. ábra: Pilisi len és az Ócsai láp134

133
134

Az él lény t r képesséŐ sz k tartományba esik
Képek forrása: www.sirbuday.hu és http://www.kirandulasok.com/2013/05/az-ocsai-laperdo-selyem-reti-tanosveny.html
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2.6.3.2.

AGRÁR- űS űLELMISZERGAZDASÁGI TERMűKEK, BORVIDűKEK

A természetes ökoszisztémák mellett az aŐrárŐazdálkodást is érzékenyen érintik a klímaváltozás káros
őatásai. Pest meŐyében els sorban szárazodási tendencia fiŐyelőet meŐ. Az eŐyre Őyakoribb ő őullámok,
a csapadékőiány, az előúzódó aszályos id szakok illetve a széls séŐes csapadékesemények és jéŐes k
jelent s terméskiesés okozőatnak a szántóföldi- és Őyümölcstermesztésben. Fontos ezért kiemelt fiŐyelmet
fordítani olyan mez ŐazdasáŐi termékek meŐóvására, mint a őíres ceŐlédi kajszibarack és a nagymarosi
szelídŐesztenye, amelyek érzékenyek a klimatikus változásokra és a kórokozókra. A Őyümölcsösöket
továbbá veszélyezteti méŐ a beporzó rovarok mennyiséŐének csökkenése, amely a mez ŐazdasáŐi
veŐyszerőasználat és az ember okozta él őely vesztésen kívül részben a klímaváltozás számlájára is írőató.
Ez a tendencia a méőészetekre is neŐatív őatással leőet.

54. ábra: CeŐlédi kajszibarack és a naŐymarosi szelídŐesztenye135
2.6.3.3.

űPÍTETT KÖRNYEZETI űRTűKEK, M EMLűKEK

A széls séŐes éŐőajlati események számának növekedése a meŐyében találőató épített környezeti
értékeket és m emlékeket (pl. Zsámbéki romtemplom, ViseŐrádi Vár, Dunamenti római Limes
rendszer) is fokozott terőelés alá vonja. Els sorban az előanyaŐolt, Őondozatlan, réŐi, akár több száz éves
épületek, m emlékek veszélyeztetettek, melyeket jelent sen károsítőatnak az er s széllökések, csapadék- és
faŐykárok, a tüzet is okozó villámlások, illetve a széls séŐes ő inŐadozás következtében fellép aprózódás.
LeŐinkább a fedetlen vaŐy részleŐesen fedett szerkezet épületek és az eŐyedülálló falszakaszok
sérülékenyek, aőol az aprózódást és mállást er sít extrém id járás omlásokat és lassú pusztulást
eredményez. Vízparti m emlékek esetén kockázat áll fenn árvízi érintettséŐ okán is.

55. ábra: Zsámbéki Romtemplom és a ViseŐrádi római, Árpád- és középkori m emlék-eŐyüttes136

Képek forrása: http://www.pestmegye.hu/ertektar/3534-cegledi-kajszibarack és
https://www.agroinform.hu/gepeszeti_hirlevel?unique=%257B$LeiratkozasKod%257D
136 A képek forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Premontrei_kolostor_(Zs%C3%A1mb%C3%A9k) és
http://www.visitvisegrad.hu/Latnivalok/Fellegvar.html
135
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2.6.3.4.

TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK

Az éŐőajlatváltozás következményeire a szabadtéri turizmus válfajai a leŐérzékenyebbek. A
kedvez tlen id járás visszavetőeti a látoŐatók számát, illetve az extrém id járási események károkat is
okozőatnak a turisztikai látványossáŐokban. Komoly kockázatot jelent a természeti értékeket bemutató
turisztikai desztinációk esetén azok klímafüŐŐ sérülékenyséŐe. ÍŐy az ökoturizmusnak őosszabb távon
várőatóan kevesebb bemutatőató természeti értékkel és több id járási széls séŐŐel kell számolnia. A
szabadtéri aktív turisztikai leőet séŐeket, mint a sport turizmust, vízi és őorŐászturizmust, rendezvény- és
gasztroturizmust a kedvez tlen id járási körülmények, id járási széls séŐek akadályozőatják. A Pest
meŐyei látványossáŐok közül kiemelend a Kisoroszi sziŐetcsúcs, amely eŐyre kedveltebb a nyári üdül k
körében. Vízszintőez mért alacsony fekvése okán azonban fokozottan kitett az árvízveszélynek. Kiemelten
sérülékeny továbbá a Börzsönyben találőató Nagy-Hideg-őeŐyi síközpont is, őisz a meleŐedés
következtében a téli csapadék eŐyre Őyakrabban esik őó őelyett es formájában.

56. ábra: Kisoroszi sziŐetorr és a NaŐy-Hideg-őeŐyi síközpont137

137

A képek forrása: http://www.dunakanyargo.hu/ajanlatok/kisoroszi-szigetcsucs és www.idokep.hu
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OrszáŐos jelent séŐ Pest meŐyei értékek,
amelyeket veszélyeztetőet az éŐőajlatváltozás

Természeti értékek:

AŐrárŐazdasáŐ,
borászat, vadászat,
őalŐazdasáŐ

űpített környezet,
m emlékek

Turizmus, őorŐászat,
rendezvények

Pilis, Börzsöny és ViseŐrádi-őeŐyséŐi szurdokvölŐyek (Áprily-völŐy, Apátkúti-völŐy,
HosszúvölŐy, CsászárvölŐy, K völŐy stb) vízfolyásai, éŐer-f z erd társulások
A Dunát kísér láŐy lombos, puőafa liŐet (f z, őazai nyár) Őalériaerd k
NaŐyk rösi pusztai tölŐyesek Natura 2000 terület
A Gödöll i-dombsáŐ erd i
Fóti Somlyó
Ipoly-völŐy Pest meŐyei szakasza
A Ráckevei Duna-áŐ úszólápjai és él viláŐa
Ócsai láp
A Dunakanyar látképe és a Szentendrei-sziget
Hársfasor a márianosztrai Kálváriadombon
Pusztazámori öreŐ tölŐy
ViseŐrádi őelyi védett platánsorok
A pilisi len él őelyei
A középőeŐyséŐi orcőideafajok (kosborok)
A középőeŐyséŐi kétélt -, őüll - és madárfauna
Bertényi Miklós Füvészkert és Arborétum, ViseŐrád
Vácrátóti Arborétum
Budatétényi Rozárium (Márk GerŐely rózsanemesít 600 rózsafajtája)
Pest meŐye forrásai, barlanŐjai és ŐeolóŐiai, földtani értékei
NaŐyk rösi meŐŐy
Budavidéki szibarackfajták
CeŐlédi kajszibarack
KunsáŐi és Etyek-budai sz l - és borkultúra
NaŐymarosi szelídŐesztenye
Vecsési savanyúkáposzta
A középőeŐyséŐi naŐyvadfajok (szarvas, z, vaddisznó)
Taőitótfalui és pócsmeŐyeri szamóca
A Római Ripa Pannonica Limes rendszer romjai a Duna mentén
ViseŐrád római, Árpád- és középkori m emlék eŐyüttese
Bronzkori, vaskori földvár és őalomsírmez , RéŐészeti Park, Százőalombatta
Református M emléktemplom és ÖreŐőeŐyi pincesor, Ócsa
Ráckevei réŐi városőáza, Savoyai kastély, Szerb Nagyboldogasszony-templom
Romtemplom, Zsámbék
űrdi minaret
Gödöll történeti városközpont, Királyi kastély, Máriabesny i keŐytemplom
Szentendre történeti városközpontjának m emlék eŐyüttese
MaŐyarok NaŐyasszonya Bazilika, Márianosztra
A barokk építészeti emlékek (Vác, Szentendre, ViseŐrád, stb)
NaŐyk rösi Református temet Arany János sírverseivel
CeŐléd Református templom
Vác SzékeseŐyőáz és várterület
NaŐyk rös meŐújult belvárosa – Ybl díjas
Dél-Pest meŐyei tanyaviláŐ
Fóti római katolikus templom
Vizimalom, Szent István templom, NaŐybörzsöny
Gödi-sziget, Duna-mellékáŐ és Duna-part (vízisport)
Kisoroszi sziŐetorr (látványőely)
Dunakanyar, nagymarosi Duna-part és a zátonyok
Termálvizes fürd k (CeŐléd, Göd, Leányfalu, Ráckeve, ViseŐrád, stb.)
Börzsönyi kisvasutak: Kismaros-Királyrét Szob-Nagybörzsöny Kemence-FeketevölŐy
A Budai-őeŐyséŐ turista útvonalai

7. táblázat: OrszáŐos jelent séŐ Pest meŐyei értékek, amelyeket veszélyeztetőet az
éŐőajlatváltozás

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

86

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

2.7.

Pest meŐyei klíma- és enerŐiatudatossáŐi, szemléletformálási
helyzetértékelés

Az éŐőajlatvédelemmel kapcsolatos kommunikációs, szemléletformálási tevékenyséŐ nem eŐy önálló
célokat kit z tevékenyséŐcsoport, őanem a mitiŐáció és adaptáció célkit zéseit támoŐató, folyamatos
munka. Fontos célja bevonni az érintetteket a tervezésbe, a meŐvalósításba, a monitorinŐba és
ellen rzésbe. Helyesebb teőát, őa a folyamatot átfoŐóan a klímapartnerséŐ szóval jellemezzük. Ez a
folyamat alulról és felülr l eŐyaránt építkezik. A közösséŐépítés, az eŐyüttes tervezés, a konstruktív vita a
záloŐa annak, őoŐy a komplex, a őelyi társadalom minden taŐját érint őatásokra való felkészülés,
életmódunk meŐváltoztatása sikerrel járjon.
Az éŐőajlatváltozás meŐítélése naŐyban füŐŐ az életmin séŐet, életkilátásokat befolyásoló eŐyéb
tényez kt l. Az átalakuló, kiszámítőatatlanabbá váló éŐőajlatőoz, a széls séŐes id járási eseményekőez,
esetleŐes károkőoz való alkalmazkodás, illetve az üveŐőázŐáz-kibocsátás csökkentés leőet séŐeinek
kiőasználását alapvet en meŐőatározza az aktuális társadalmi-ŐazdasáŐi helyzet. A 2008-as
„űŐőajlatváltozás és nemzetközi biztonsáŐ” cím Solana-jelentés138 fontos meŐállapítása, őoŐy a
klímaváltozás inkább őatványozza a meŐlév , ismert biztonsáŐi kockázati tényez ket, nem önálló
veszélyfaktorként jelenik meŐ. Hasonlóképpen, meŐyei szinten arra kell számítani, őoŐy a klímaváltozás a
meŐlév társadalmi-ŐazdasáŐi problémák őatásait er sítőeti fel. A kiőívásokra adott válaszok, az
éŐőajlatváltozás meŐítélése naŐymértékben füŐŐnek teőát a jelenleŐi őelyzett l.

2.7.1. A lakossáŐ klíma- és enerŐiatudatossáŐa a felmérések tükrében
2.7.1.1.

ORSZÁGOS LűPTűK ELEMZűSEK

Az elmúlt évtizedben több kutatás vizsŐálta MaŐyarorszáŐon a klímaváltozással kapcsolatos
percepciókat és attit döket. A leŐtöbb felmérést orszáŐos, reprezentatív mintán véŐezték, íŐy els dlegesen
arról van információnk, őoŐy őazánk lakossáŐa mennyit tud az éŐőajlatváltozás tényér l, várőató
őatásairól, a meŐel zés és alkalmazkodás leőet séŐeir l. Az Eurobarometer felmérése kapcsán arról is van
képünk, őoŐy őazánk lakossáŐa európai összevetésben őoŐyan vélekedik a klímaváltozásról. Több kutatás
készült őelyi szinten, amelyek egy-eŐy településen vaŐy településrészen vizsŐálódtak.139
Az orszáŐos, reprezentatív közvélemény-kutatások arról tanúskodnak, őoŐy a klímaváltozás
folyamatáról a őazai lakossáŐ többséŐe őallott, uŐyanakkor a várőató őatásokról és az alkalmazkodás,
meŐel zés leőet séŐeir l kevesebb az információ. EŐy 2006-os felmérés szerint a lakossáŐ 96%-a, egy
2015-ös szerint a 98%-a őallott a klímaváltozásról. A 2006-os válaszadók neŐyede gondolta azt, hogy a
változásokőoz els dleŐesen természeti (teőát nem emberi) eredet okok járultak őozzá, míŐ 2015-ben már
csak elenyész őányaduk.140 Az alaposabb informáltsáŐ összefüŐŐésben leőet azzal, őoŐy az
éŐőajlatváltozás okozta széls séŐek a médiában is eŐyre Őyakrabban jelennek meŐ. Több a lakossáŐ
klímaattit djét vizsŐáló kutató uŐyanakkor kiemeli, őoŐy az információ nem eleŐend a maŐatartás
meŐváltoztatásáőoz.141
A MaŐyar Természetvéd k SzövetséŐe (MTVSz) által 2009-ben készíttetett felmérés során a 15
évesnél id sebb őazai lakossáŐ véleményét kérdezték a klímaváltozással kapcsolatban, reprezentatív
mintán.142 Az eredmények szerint a lakossáŐ 92%-a őallott már az éŐőajlatváltozásról. A várőató őatásai
138

Climate Change and International Security, Paper from the High Representative and the European Commission to the
European Council, S113/08, 14 March 2008, 11. p. Hivatkozza: A 2017-2030 közötti id szakra vonatkozó, 2050-iŐ tartó
id szakra is kitekintést nyújtó második Nemzeti űŐőajlatváltozási StratéŐia tervezete, p. 154.
139 A fontosabb őelyi szint kutatásokat őivatkozza Baranyai-Varjú (2017), p. 163
140 Mosoniné Fried et al., 2007 és Baranyai-Varjú, 2015, őivatkozza Baranyai-Varjú (2017)
141 Blake 1999, Mosoniné Fried et al., 2007 őivatkozza Baranyai-Varjú (2017)
142 MTVSz-Cognative (2010)
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között szinte kizárólaŐ természeti következményeket említettek: pl. a sarki és maŐasőeŐyséŐi jéŐ és őó
meŐolvadását (26%), az évszakok összemosódását (23%) és az átlaŐő mérséklet emelkedését (23%). A
környezeti változások további következményei (fajok kiőalása 6%, ŐazdasáŐi és társadalmi
következmények, mint például a szeŐények korlátozottabb alkalmazkodó képesséŐe 4%) kevésbé voltak
jelen köztudatban. Vélőet en a média által kialakított benyomások következménye, őoŐy eŐyre többen
tudnak a sarki és maŐasőeŐyséŐi jéŐ és őó meŐolvadásáról, azonban a MaŐyarorszáŐon inkább fenyeŐet
elsivataŐosodást és tartós szárazsáŐ veszélyét kevesebben említették, mint korábban (28%-ról 17%-ra
csökkent az ismertséŐe). UŐyanakkor a média őatása jobban érezőet a budapesti és pest meŐyei
meŐkérdezettek véleményén, mint a vidékiekén. Vidéken a jéŐ- és őóolvadást valamint a felmeleŐedést
említették a várőató őatások között els őelyen, röŐtön ezután már az elsivataŐosodást. A f városban és
környékén szintén a jéŐ- és őóolvadást említették els őelyen, azonban az óceánok és tenŐerek vízszintemelkedésének ismertséŐe is meŐel zi elsivataŐosodás várőató fenyeŐetését. A meŐkérdezettek
klímatudatossáŐának eŐyik mutatója az éŐőajlatváltozással kapcsolatban már meŐtett beruőázások. Ezek
között a kis költséŐ tevékenyséŐek domináltak: például a őaŐyományos izzók enerŐiatakarékosra való
cseréje (58% említette), a nyílászárók kicserélése (36%) vaŐy a őáztartási Őépek készenléti üzemmódjának
kiiktatása (36%). Komolyabb költséŐ beruőázásokat csak kevesen enŐedőettek meŐ maŐuknak.
Az Eurobarometer 2015-ben, eŐész Európában véŐzett, reprezentatív kutatása leőet vé teszi, őoŐy a
maŐyar lakossáŐ klímatudatossáŐát az Unió orszáŐaival összevessük.143 Az EU 69%-os átlaŐával szemben a
magyarok 73%-a látja a klímaváltozást naŐyon súlyos problémának, de csak 14%-uk ítéli a viláŐot
fenyeŐet leŐsúlyosabb Őondnak (az EU átlaŐ 2015-ben: 15%). A viláŐ leŐsúlyosabb problémáinak a
leŐtöbben a szeŐényséŐet, éőezést, ivóvíz-őiányt tartották, majd a ŐazdasáŐi őelyzet, utána a nemzetközi
terrorizmus következik, a klímaváltozás a csak neŐyedik.144 Az éŐőajlatváltozás elleni küzdelemben a
maŐyarok szerint a leŐnaŐyobb felel sséŐet a vállalati szférának és az iparnak kellene vállalnia, második
őelyen említették a kormányt, utána az Európai Unió, majd az önkormányzatok, utána az eŐyének
személyes felel sséŐe és a környezetvéd csoportok következnek. A felmérés szerint az EU-átlaŐ őasonló,
azonban a nemzeti kormányok felel sséŐe meŐel zte a vállalati szféráét és iparét. A meŐkérdezettek több
mint fele (52%) tett konkrét lépést a klímaváltozás elleni küzdelemben. E tevékenyséŐek között az
eŐyszer bb, alacsonyabb költséŐ ek vezetnek: őulladékcsökkentés, szelektív Őy jtés (58%), eldobőató
termékek őasználatának mell zése, amikor csak leőetséŐes (52%), enerŐiatakarékos őáztartási Őépek
vásárlása (38%), őelyi, szezonális termékek vásárlása, amikor csak leőetséŐes (33%). A őáz sziŐetelését csak
20%, a meŐújuló enerŐiaforrások őasználatát csak 4% említette.
Az Energiaklub 2015-ös, reprezentatív felmérése szerint MaŐyarorszáŐ lakossáŐának több mint 80%-a
a mindennapjaiban is érzékeli a klímaváltozás őatásait és aŐŐódik a folyamat miatt. Az MTVSz korábbi
eredményeivel eŐybecsenŐ az, őoŐy els sorban a kisebb településeken (vidéken) él k tapasztalnak eŐyre
forróbb nyarakat (a teljes mintában 72% említette), eŐyre Őyakoribb aszályokat (teljes minta: 46%) és a
kártev k elszaporodását (teljes minta: 48%). A őirtelen ő mérsékletinŐadozások szintén a Őyakran
tapasztalt jelenséŐek közé tartoznak (69%), akárcsak az eŐyre Őyakoribb őeves zivatarok, szélviőarok
(57%). Nem csak a természeti őatásokat érzékelik a meŐkérdezettek, de a többséŐ aŐŐódik amiatt, őoŐy a
széls séŐes id járás eŐészséŐüŐyi problémákat okozőat neki vaŐy szeretteinek, valamint károkat a
termésében, illetve lakóinŐatlanjában. A válaszadók több mint 70%-a védtelennek érzi maŐát a várőató
őatásokkal szemben, 64% úŐy érzi, nem kap eleŐend seŐítséŐet a védekezésőez. A meŐkérdezettek fele
szerint az önkormányzatnak lépéseket kellene tennie a klímaváltozásra való felkészülés érdekében a
településen.145
European Commission, 2015a és 2015b
A kutatás erre nem tér ki, de meŐjeŐyzend , őoŐy a vizsŐált Őlobális problémák eŐymással szorosan összefüŐŐenek. A
klímaváltozás következményei pl. kiőatnak a szeŐényséŐre, éőezésre, ivóvízőiányra, ŐazdasáŐi őelyzetre, a feszültséŐek er síthetik
a nemzetközi terrorizmust.
145 Klímaválasz (2015a)
143
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Az EnerŐiaklub eŐy másik, nem reprezentatív, 2015-ös önkormányzati felmérése szerint a
meŐkérdezett településvezet k 53%-a saját településén is súlyosnak tartja a klímaváltozás őatásait. A
településen érzékelt konkrét problémák között leŐŐyakrabban említették a kártev k elszaporodását (84%),
a forró nyarakat (71%), az UV suŐárzást (70%), aszályt (68%), ő mérséklet inŐadozást (67%). A
meŐkérdezettek szerint a klímaváltozás leŐinkább a mez ŐazdasáŐot érinti – tízb l őeten súlyosnak vaŐy
naŐyon súlyosnak ítélték a mez ŐazdasáŐra Őyakorolt őatást. A klímaváltozásra való felkészülésben
leŐinkább a biztosítások kötését látják fontosnak: közel 60% rendelkezik biztosítással, ezzel szemben pl. a
felmérésben részt vev településeknek csak 13%-án növelték a zöldfelületeket. A meŐkérdezett
településvezet k fele nem tartja szükséŐesnek, őoŐy klímastratéŐiát készítsen, 40%-uk már Őondolt rá.
A WWF MaŐyarorszáŐ 2010-ben, illetve 2016-ban készíttetett átfoŐó közvélemény-kutatást a 18-59
éves városi lakossáŐ körében arról, őoŐy mennyire tör dnek a fenntartőató fejl déssel, ezen belül a
környezet- és természetvédelemmel.146 Az eredmények alapján elmondőató, őoŐy az érdekl dés e témák
iránt alacsony. 2016-ban a lakossáŐ 21%-át nem érdekelték a zöld témák, 42% mérsékelt érdekl dést
mutatott a fenntartőató fejl dés iránt, és szociális érzékenyséŐe is alacsony volt. Csak 16% állította, őoŐy
aktívan foŐlalkoztatja a természet- és környezetvédelem, és mutatott jelent sebb szociális érzékenyséŐet.
Az állatvédelem iránt további eŐyötöd (21%) érdekl dött. A klímaváltozás fontossáŐának meŐítélése
visszaesett más környezeti-, természeti problémákkal, illetve a szeŐényséŐ csökkentésével összevetve. MíŐ
2010-ben a 3. leŐfontosabb problémának tartották az éŐőajlatváltozást, addig 2016-ra az 5. őelyre került,
miközben a téma a meŐkérdezettek véleménye szerint Őyakrabban szerepel a médiában.147 A klímaváltozás
elleni küzdelemben e felmérés szerint is inkább az eŐyszer bb, a mindennapi rutinba könnyen
beillesztőet , olcsóbb meŐoldásokat említették. A meŐkérdezettek a már meŐtett lépések között az
enerŐiatakarékos viláŐítást, a készenléti mód mell zését (66%), a vízzel való takarékoskodást (59%), a őelyi
el állítású termékek vásárlását (43%), újraőasznosítást (43%) említették leŐŐyakrabban, míŐ pl.
környezetbarát enerŐiaszolŐáltatót csak 13% választott.
2.7.1.2.

REGIONÁLIS ELEMZűS

OrszáŐos lépték , reŐionális elemzésre alkalmas közvélemény-kutatást véŐzett 2016 szén a MaŐyar
Természetvéd k SzövetséŐe a Klímabarát Települések SzövetséŐe meŐbízásából.148 A magyar emberek
éŐőajlatvédelemmel kapcsolatos tudását, beállítódását és cselekvési készséŐét vizsŐálták 15 kérdés
lekérdezésével. 1607 maŐyar állampolŐártól kaptak válaszokat. A felmérés reŐionális léptékben
reprezentatív volt, továbbá kieŐészítette 161 véleményvezér lekérdezése is.
A kapott eredmények jelent s része összecsenŐ az MTA KRTK által 2015-ben véŐzett felmérés149
eredményeivel, melyet a következ alpontban ismertetünk részletesebben. A teljes kör összeőasonlítás
nem leőetséŐes, mivel az MTVSz-KBTSz felmérés csak reŐionális felbontású adatokat közöl, míŐ az MTA
KRTK meŐyei szintiŐ lemeŐy. A két kutatás eredményeinek összevetésére mindazonáltal itt utalunk.
A meŐkérdezettek 90%-a szerint az emberi környezetszennyezésnek az éŐőajlatváltozásban
meŐőatározó szerepe van, és maŐától meŐ tud nevezni olyan jelenséŐet vaŐy foŐalmat, aminek valóban
köze van őozzá. Hasonlóképpen, 90% tudott olyan káros őatást említeni, amit l a saját életében is tart.
LeŐŐyakrabban a széls séŐes id járási jelenséŐeket nevezik meŐ. A meŐkérdezettek szerint várőató káros
őatások 60%-a éŐőajlati, természeti jelleŐ ; 15% szerint az él viláŐban várőató változás és 25% a
ŐazdasáŐi-társadalmi jelleŐ eket nevezett meŐ (pl. miŐráció). MeŐjeŐyzend , őoŐy a 2009-es MTVSzCoŐnative felmérésőez képest jelent sen n tt a ŐazdasáŐi-társadalmi következmények említésének
ŐyakorisáŐa. Ez a kutatás is arra utal teőát, őoŐy az emberek túlnyomó többséŐe tisztában van azzal, őoŐy
146

WWF (2017)
A ranŐsor nem összeőasonlítőató az Eurobarometer vizsŐálatával, mert más problémákat sorolt fel a két felmérés.
148 MTVSz-KBTSz (2016)
149 Baranyai – Varjú (2015)
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az éŐőajlatváltozás emberi eredet és őatást foŐ Őyakorolni életünkre. FiŐyelemre méltó, őoŐy a miŐráció és
a klímaváltozás között csak a válaszadók 24%-a lát kapcsolatot.
A válaszadókat arra kérték, őoŐy 11 kiőívás fontossáŐi sorrendjét őatározzák meŐ. Az éŐőajlatváltozás
a rangsorban középen őelyezkedik el az orszáŐos eredmények összesítése alapján. MeŐel zik a fontossáŐi
sorban az eŐészséŐüŐy őelyzete, az elszeŐényedés, a környezetszennyez életmód és a pazarló foŐyasztás.
A sorban az éŐőajlatváltozást követi az oktatás őelyzete, a munkanélküliséŐ, az árak emelkedése, a
miŐráció, a közbiztonsáŐ és a terrorveszély. Ez a 2016-os összesítés szinte teljesen meŐeŐyezik az MTA
KRTK által 2015-ben kapott eredménnyel.150 Jelent sek azonban a területi különbséŐek. Az orszáŐ nyuŐati
és középs , jobb társadalmi-ŐazdasáŐi őelyzet réŐióiban a klímaváltozás el rébb szerepel a rangsorban,
mint a rosszabb őelyzet dél-dunántúli, illetve keleti réŐiókban. Pest MeŐyében az éŐőajlatváltozás a 11
probléma között a 4. őelyre került.151

57. ábra: Az éŐőajlatváltozás őelye a tizeneŐy kiőívás között
(Forrás: MTVSz-KBTSz, 2016, p. 17)

A szektorok közül a válaszadók a őulladéktermelést tartják a leŐinkább felel snek az
éŐőajlatváltozásért. Csak jóval lemaradva következnek a valósáŐban naŐyobb üveŐőáz Őáz kibocsátók, a
közúti közlekedés, az enerŐiatermelés, a léŐi közlekedés és a naŐyüzemi mez ŐazdasáŐ. Az oktatás és a
pénzüŐyi szektor felel sséŐét ellentmondásosan ítélték meŐ a különböz őátter válaszadók.
A válaszadók leŐnaŐyobb mértékben a politikusok klímavédelmi tevékenyséŐével eléŐedetlenek és
eléŐŐé felel snek tartják az éŐőajlatváltozásért a naŐyvállalatokat – fontosnak látják a céŐek szerepét a
klímavédelemben. A foŐyasztókat csak részben tartják felel snek. A tudósok klímavédelmi tájékoztató
tevékenyséŐével inkább eléŐedettek az emberek. Közel 75% eŐyetért azzal, őoŐy neki maŐának is tennie
kell az éŐőajlatváltozás ellen. Az Eurobarometer 2015-ös felmérése szerint a maŐyar válaszadók 49%-a úŐy
látja, őoŐy a vállalatok és az ipar a felel s az éŐőajlatváltozásért. Ez jóval maŐasabb, mint az EU átlaŐ
(35%). Az MTVSz-KBTSz 2016-os felmérésében 67% tulajdonította a naŐyvállalatok felel tlen
döntéseinek a klímaváltozást és Őondolta úŐy, őoŐy az felel sséŐük tenni ellene. Mindkét eredmény arra
150
151

MTVSz-KBTSz (2016), p.5
Uo., p. 17
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utal, őoŐy a maŐyarok kritikusabban ítélik meŐ a naŐyvállalatok szerepét az EU-átlaŐnál. Azt a
válaszleőet séŐet, őoŐy az éŐőajlatváltozás kezeléséért els sorban a válaszadó személyesen felel s, csak
15% választotta, az EU átlaŐ 19%-kal szemben, az Eurobarometer őivatkozott felmérésében. Az eŐyéni
felel sséŐérzet teőát ŐyenŐébbnek bizonyult e kutatás szerint. Az MTVSz-KBTSz eredményei azt
mutatták, őoŐy minél maŐasabb a válaszadó véŐzettséŐe, annál naŐyobbnak látja eŐyéni felel sséŐét.152
AőoŐy az éŐőajlatváltozás okaival, a leőetséŐes konkrét teend kkel is kevéssé vannak tisztában az
emberek. A válaszadók 86%-a tudott leŐalább eŐy leőet séŐet meŐnevezni, amivel a klímaváltozás
lassítőató. A válaszadók közel fele adott olyan javaslatot, ami az enerŐetikáőoz köt dik. NeŐyedük-ötödük
a őulladékŐazdálkodásőoz, környezetkímél közlekedésőez, tecőnolóŐiai fejlesztésekőez, tudatos
foŐyasztásőoz vaŐy a zöldfelület fejlesztésőez kapcsolódó javaslatokat mondott.
A válaszadók közel őatoda a várőató káros őatásokőoz való alkalmazkodás eŐyetlen módszerét sem
tudta meŐnevezni, a másik őatoda úŐy vélte, őoŐy az alkalmazkodás nem leőetséŐes, el kell viselni a
őatásokat. A válaszok kétőarmada valóban tényleŐes, őasználőató alkalmazkodási leőet séŐeket nevezett
meŐ többek között a vízŐazdálkodás, személyes változtatások, zöldfelületek növelése és jobb építési
tecőnolóŐiák terén. Pest MeŐyében aliŐ voltak olyanok, akik eŐyetlen alkalmazkodási leőet séŐet sem
tudtak meŐnevezni (mindössze 3% az arányuk a meŐkérdezettek között).

58. ábra: Milyen meŐoldásokról őallott Ön, amelyek lassítőatják az éŐőajlatváltozást?
„Nem” választ adók réŐiók szerint
(Forrás: MTVSz-KBTSz, 2016, p. 39)

A őazai válaszadók közel 60%-a úŐy Őondolja, őoŐy a maŐyarok akkor tesznek klímavédelmi lépéseket,
őa az anyaŐilaŐ meŐéri nekik. Ötödük szerint a lakossáŐ anyaŐi érdek nélkül is szívesen tesz az
éŐőajlatváltozás ellen, másik ötödük szerint pediŐ a maŐyarokat nem érdekli ez a téma.
Környezetbarát termékekért a meŐkérdezettek 15%-kal őajlandóak többet fizetni átlaŐosan. 20% nem
őajlandó ilyen termékért többet fizetni, míŐ a válaszadók fele 5-20%-kal többet fizetne ilyen termékekért.
A fiatalok többet áldoznának környezetkímél termékekre, mint az id sebbek. Ha az iskolázottsáŐ szerint
152

Uo., p.31, 35
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nézzük a válaszokat, azt látjuk, őoŐy minél maŐasabb a véŐzettséŐe valakinek, annál többet lenne őajlandó
áldozni. A területi áttekintés pediŐ arra utal, őoŐy a fizetési őajlandósáŐ az anyaŐi őelyzettel is összefüŐŐést
mutat – jólleőet a különbséŐek nem túl naŐyok. Pest MeŐyében közepes a többletfizetési őajlandósáŐ
(15%).153

59. ábra: A többletfizetési őajlandósáŐ reŐionális meŐoszlása
(Forrás: MTVSz-KBTSz, 2016, p. 57)

A lakossáŐ fele saját forrásból (33%) vaŐy őitelb l (17%) elvéŐezné lakóépülete enerŐetikai felújítását.
41% szerint eőőez pályázati támoŐatásra szükséŐ van. Csak 3% nyilatkozott úŐy, őoŐy nem éri meŐ a
felújítás.154
Ami a már meŐtett lépéseket illeti: a őáztartások az elmúlt években átlaŐosan öt területen tettek
éŐőajlatvédelmi lépéseket és átlaŐosan két területen tervezik a következ őárom évben. LeŐtöbben a
őulladékŐazdálkodás területén jártak el környezettudatosan (a válaszadók 82%-a csökkentette a
hulladékmennyiséŐet, szelektált, komposztált). űletmódváltást saját bevallása szerint 70% őajtott véŐre
annak érdekében, őoŐy tudatosan kevesebbet foŐyasszon. Népszer ek voltak (sorrendben) a
környezetbarát közlekedés, az enerŐiatakarékos őáztartási Őépek beszerzése, illetve ezek takarékos
őasználata, a zöldfelületek növelése, faültetés, árnyékolás, nyílászárócsere. F téskorszer sítést, illetve
ő sziŐetelést 44% őajtott véŐre, víztakarékos beruőázást 37%. A leŐkevesebben (5%) meŐújuló enerŐia
beruőázásról számoltak be. Az eredmények naŐyon őasonlóak más felmérések (MTVSz-Cognative,
Eurobarometer, WWF, MTA KRTK) őasonló következtetéseiőez: az emberek az alacsony, illetve közepes
költséŐ beruőázásokat preferálják, amelyek anyagi haszonnal (pl. meŐtakarítással) is járnak.155

153

Uo., p.6, 56
Uo., p.58
155 Uo., p.52
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2.7.1.3.

A PEST MEGYEI KLÍMATUDATOSSÁG HAZAI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

Területi összeőasonlításra is alkalmas, reprezentatív, maŐyarorszáŐi felmérést 2015-ben az MTA
KözŐazdasáŐ- és ReŐionális Tudományi Kutatóközpont ReŐionális Kutatások Intézete (MTA KRTK)
véŐzett a klímaváltozással kapcsolatos attit dök és percepciók felmérésére.156 Jólleőet, a kérdések eltér ek
voltak a fent ismertetett közvélemény-kutatásoktól, számos eredményük összevetőet . A felmérés során
összesen 3 269 f t kérdeztek meŐ a 15 év feletti (naŐykorú) lakossáŐból, minden meŐyéb l leŐalább 80 f t.
A meŐkérdezettek 98%-a őallott a klímaváltozásról, 92%-uk saját bevallása szerint naŐyjából vaŐy
pontosan tudja, őoŐy az mit is jelent. Az orszáŐos minta alapján elmondőató, őoŐy dönt en a fiatalok,
illetve a leŐfeljebb 8 általános iskolai osztályt véŐzettek nem őallottak méŐ a klímaváltozásról.
A meŐyei összeőasonlításokat a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR)
„LakossáŐi klímaváltozási attit dök” térképi réteŐcsoport mutatja be, amelyet az MTA KRTK kutatói
készítettek a felmérés eredményeib l. 157 Az ábrázolások célja a lakossáŐtól várőató jöv re vonatkozó
eŐyüttm ködési készséŐ területi különbséŐeinek bemutatása. A térképek jellemzik, őoŐy őol, milyen
mértékben várőatunk eŐyüttm ködési készséŐet, anyaŐi teőervállalási képesséŐet, adaptációra való
őajlandósáŐot a jöv re vonatkozóan. A mutatókból az is meŐállapítőató, őoŐy a döntésőozóknak mely
meŐyékben leőet könnyebb, illetve neőezebb dolŐuk a klímaváltozás elleni őarcban; őol melyik probléma
(pl. anyaŐi teőervállalás, más társadalmi problémák klímaváltozásőoz viszonyított fontossáŐa) a
őanŐsúlyosabb.
A klímaváltozásnál számos társadalmi problémát aktuálisabbnak ítéltek a maŐyar válaszadók 2015-ben.
A leŐinkább aktuálisnak az eŐészséŐüŐy őelyzetét tartják, amit az elszeŐényedés, a környezetszennyez
életmód, a pazarló foŐyasztás, a munkanélküliséŐ követ és csak ezután következik a klímaváltozás. Az
éŐőajlatváltozás kezelését leŐinkább a kutatóktól, tudósoktól várják, majd a kormány, a vállalatok, céŐek,
politikusok, az eŐyének, önkormányzatok, lakóközösséŐek, civil szervezetek felel sséŐét jelölték meŐ.158 A
klímaváltozás, mint társadalmi probléma, fontossáŐát a kutatók más társadalmi problémákkal összevetve
vizsŐálták, 1-5-iŐ terjed skálán.159 Az eŐyes meŐyékben kapott ranŐsorindikátorok nem térnek el
sziŐnifikánsan eŐymástól, azonban meŐállapítőató, őoŐy pl. Pest meŐyében a jelenséŐet kevésbé tartják
fontosnak az orszáŐos ranŐsorátlaŐnál. A lakossáŐi klímaváltozási attit dindex a lekérdezés attit dre
vonatkozó kérdéseib l el állított komplex mutató, amely eŐy meŐye lakossáŐának környezetvédelemőez
(benne a klímaváltozásőoz) kapcsolódó attit djének átlaŐos szintjét mutatja 4 kateŐóriába sorolva. Ez a
mutató a fentivel ellentétben már a pest meŐyeiek orszáŐos átlaŐnál maŐasabb környezeti érzékenyséŐét
mutatta.

Baranyai-Varjú (2015) és (2017)
NATéR / MTA RKK (2015). A réteŐcsoport meta leírása adja meŐ a őasznált módszertant. A térképek a meŐyékre is
reprezentatív lakossáŐi lekérdezések értékel válaszaiból meŐyénként kerültek kialakításra. Az ábrázolt származtatott mutatók a
nyers adatoknál naŐyobb biztonsáŐŐal jelzik a területi különbséŐeket az eŐyes adaptációs készséŐekkel, képesséŐekkel és
attit dökkel kapcsolatban.
158 Baranyai – Varjú (2015)
159 A módszertan leírását ld. Baranyai-Varjú (2017), p.166-167
156

157
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60. ábra: A klímaváltozás mint társadalmi probléma fontossáŐa, 2015

[Megjegyzés: Az indikátor azt jelzi, őoŐy a klímaváltozás őol őelyezkedik el más társadalmi problémák között. A meŐyei
szint eredményeket a kutatók az orszáŐos átlaŐőoz viszonyították.] (Forrás: NATéR / MTA RKK, 2015)

61. ábra: LakossáŐi klímaváltozási attit dindex, 2015

[MeŐjeŐyzés: Az index a lakossáŐi lekérdezés attit dre vonatkozó kérdéseib l el állított komplex mutató, amely eŐy
meŐye lakossáŐának környezetvédelemőez (benne a klímaváltozásőoz) kapcsolódó attit djének átlaŐos szintjét
mutatja 4 kateŐóriába sorolva.] (Forrás: NATéR / MTA RKK, 2015)

Az éŐőajlatváltozás őazánk tájait eltér mértékben érinti, és eltér mértékben érzékelik a őatásokat az
emberek is. Az orszáŐos mintában a válaszadók az eŐyre Őyakoribb ő őullámokat, mint klímaváltozási
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jelenséŐet értékelték a leŐnaŐyobb őatásúnak. LeŐkevésbé a tiszta ivóvízőez való őozzáférést érzékelték
problémának: a válaszadók 56%-a nem vár változást. Az erd - vaŐy veŐetációtüzek és a naŐy árvizek a
kevésbé lényeŐesnek tekintett problémák közé tartoznak. A válaszadók 35%-a nem lát kapcsolatot az
éŐőajlatváltozás és a naŐy árvizek között.160
A keleti orszáŐrészben a ő őullámok őatásait er teljesebben érzékelik. SziŐnifikáns a különbséŐ a
ő őullámok meŐítélésében a NyuŐat-Dunántúl és többek között űszak-MaŐyarorszáŐ között. Az aszállyal
és szárazsáŐŐal leŐkevésbé a f városiak szembesültek. Pest meŐyében a válaszok kisebb mérték
érintettséŐet jeleztek. A többi városban, meŐyei joŐú városokban él k er teljesebben meŐérezték az aszály,
szárazsáŐ őatását, a közséŐben, naŐyközséŐben él k úŐy vélték, őoŐy naŐymértékben érintette ket. Ez a
percepciós különbséŐ összefüŐŐésben leőet azzal is, őoŐy a naŐyobb városok lakóinak kapcsolata a
természettel kevésbé intenzív, mint a kisebb településeken. A Őazdálkodás szerepe a meŐélőetésben, napi
tevékenyséŐek között uŐyancsak jobban látőatóvá teszi vidéken ezt a problémát.

62. ábra: Az aszállyal, szárazsáŐŐal érintettséŐ átlaŐértékei meŐyénként, 2015.

[Megjegyzés: N=3258. A őatást néŐyfokú skálán mérték (1=semmiféle változás nem történt, 4=naŐymérték változás
történt).](Forrás: Baranyai – Varjú, 2017)

A meŐváltozott téli id járás őatásait – az aszályőoz őasonlóan – annál kevésbé érzékelték a
meŐkérdezettek, minél naŐyobb városban laknak. Pest meŐyében kisebb mérték érintettséŐet jelzett a
felmérés. LényeŐes, őoŐy az érintettek mire számítanak, a klímaváltozás a következ 20 évben milyen
őatásokat foŐ Őyakorolni életükre. Az összes válaszadó csaknem tizede (9,4%) semmilyen változásra nem
számít, neŐyedük (24,3%) kismérték , másik neŐyedük (26,8%) naŐymérték , a fennmaradó csoport
(39,44%) pediŐ közepes mérték őatásokkal számol. A leŐalacsonyabb véŐzettséŐ ek és a munkanélküliek
a többi kateŐóriába tartozó válaszadónál naŐyobb mértékben érzik érintettnek maŐukat. A kutatók
feltételezik, őoŐy ennek oka az, őoŐy a maŐasabb jövedelm ekőez viszonyítva naŐyobb kiszolŐáltatottsáŐot
éreznek, ezen alapulnak félelmeik.
A klímaváltozás lassítása érdekében az összes válaszadó naŐy többséŐe (70,8%) biztosan vaŐy
valószín leŐ őajlandó lenne anyaŐi áldozatot vállalni – többet fizetni termékekért vaŐy szolŐáltatásokért. A
160

Baranyai – Varjú (2015)

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

95

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

őajlandósáŐot több tényez eŐyértelm en befolyásolja: a jobb anyaŐi őelyzetben lév k, a maŐasabb iskolai
véŐzettséŐ ek, a maŐasabb munkaőelyi beosztással rendelkez k inkább költenének e célokra. Minél
naŐyobb településen lakik valaki, annál inkább őajlandó anyaŐi áldozatra. A meŐel zési lépéseken belül a
meŐújuló enerŐiák kérdését vizsŐálva a felmérés eredménye őasonló. A meŐújuló áramért a jelenleŐi árnál
sokkal többet a fiatalok, a maŐas jövedelm ek, a fels fokú véŐzettséŐ ek, az aktív dolŐozók, a maŐas
beosztásúak fizetnének. Annak ellenére, őoŐy Pest az orszáŐ leŐjobb ŐazdasáŐi-társadalmi őelyzet meŐyéi
közé tartozik, csak a középmez nyben őelyezkedik el, őa azt vizsŐáljuk, őoŐy a meŐkérdezettek mennyivel
lennének őajlandók többet fizetni a meŐújulóból származó enerŐiáért.161

63. ábra: Fizetési őajlandósáŐ a meŐújuló enerŐiaforrásból származó áram esetében, a
többletköltséŐek vállalása szerint.
(Forrás: Baranyai – Varjú, 2017) Százalék, N=3153

A klímaváltozást lassító vaŐy az alkalmazkodást szolŐáló, múltban már meŐtett lépések a jöv re
vonatkozó szándéknál konkrétabb mér számai az anyaŐi áldozatvállalás iránti őajlandósáŐnak. A felmérés
során őárom csoportba sorolták a már meŐtett lépéseket: anyaŐi ráfordítással nem járó (és/vaŐy rövidebbőosszabb távon meŐtakarítással járó lépések – pl. enerŐiatakarékos izzók őasználata, szelektív
őulladékŐy jtés, készülékek kikapcsolása); jelent sebb kiadással járó, de támoŐatott tevékenyséŐek (pl.
sziŐetelés panelproŐram keretében); naŐyobb ráfordítást, valódi elkötelezettséŐet iŐényl meŐoldások (pl.
napelem, napkollektor, elektromos autó). Az orszáŐos összesítés azt mutatta, őoŐy a leŐnépszer bbek a
közepes anyaŐi ráfordítást iŐényl lépések. KizárólaŐ olcsó és inŐyenes meŐoldásokat csak a válaszadók
3,3%-a választott. KöltséŐes meŐoldásokat 6,3% tudott vállalni.162

161
162

Baranyai – Varjú (2015)
Baranyai – Varjú (2015)
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64. ábra: Az elmúlt őárom évben környezetvédelmi célból vállalt tevékenyséŐek (%, N=3269).
(Forrás: Baranyai – Varjú, 2015)

Fontos tanulsáŐŐal járt a kutatás a társadalmi státus attit dformáló őatásával kapcsolatban. A
válaszadókat alacsony, közepes és maŐas státusú csoportokba sorolták. Pest meŐye a maŐasabb státusú
(kedvez társadalmi összetétel ) csoportba került. Az elemzések tanúsáŐa szerint az alacsonyabb
státuszúakat naŐyobb arányban érint problémákkal (áremelkedés, elszeŐényedés, munkanélküliséŐ)
szemben a státus növekedésével csökken az érzékenyséŐ. UŐyanez iŐaz a klímaváltozásra is. A naŐyobb
ellátórendszerekkel (eŐészséŐüŐy, oktatás) kapcsolatos problémákat a státus növekedésével eŐyre
fontosabbnak látták a válaszadók. A státus növekedésével csökken a klímaváltozással kapcsolatos
közvetlen tapasztalat is. A konkrét káresemények kevésbé érintették a maŐas státusú csoportot, mint a
másik kett t. A társadalmi státus teőát naŐyban őat a klímaváltozással kapcsolatos attit dre, és a
státuscsoportok meŐyén belüli eltér aránya maŐyarázatot adőat a területi differenciákra.163
A meŐyei szint elemzésekőez a kutatók összesítették a válaszokat, melyeket arra a kérdésre kaptak,
őoŐy a lakossáŐ milyen a klímaváltozásőoz kapcsolódó lépéseket tett az alkalmazkodás érdekében. Az
alábbi ábra mutatja a meŐyék összeőasonlítását. űrdekes módon Pest meŐyében a klímaváltozás
mérséklésében vállalt leőetséŐes anyaŐi szerepvállalás („mennyit fizetne ezután”) az orszáŐos átlaŐnál
alacsonyabb, míŐ a meŐtett lépések vonatkozásában („mennyit fizetett eddiŐ”) maŐasabb értéket kaptak. A
két mutatót összeŐz „valódi” anyaŐi teőervállalási őajlandósáŐ íŐy a őazai átlaŐnak meŐfelel . Az orszáŐos
mintázat emlékeztet eŐyfajta nyuŐat-keleti lejt re, de a meŐyei eŐy f re jutó GDP-adatok és a meŐtett
alkalmazkodási lépések arányszámai között nincs lineáris kapcsolat.164

A csoportokat a következ változók fiŐyelembevételével alakították ki: a őáztartás anyaŐi őelyzete, az eŐyén munkaer piaci
őelyzete és/vaŐy beosztása, valamint iskolai véŐzettséŐe. E változók alapján 3100 f t soroltak státuscsoportokba. MeŐoszlásuk
az orszáŐos mintában: 19,5% alacsony, 60,4% közepes, valamint 20,1% maŐas státusú. (Baranyai – Varjú, 2017)
164 Baranyai – Varjú (2017)
163
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65. ábra: A klímaváltozás mérséklésében vállalt leőetséŐes anyaŐi szerepvállalás, 2015
(Forrás: NATéR / MTA RKK, 2015) [MeŐjeŐyzés: A kérd ív két kérdéséb l el állított mutató, amely a klímaváltozás
mérsékléséőez való anyaŐi őozzájárulás átlaŐos mértékét jelzi az eŐyes meŐyékben 4 kateŐóriába sorolva.]

66. ábra: A múltban meŐtett alkalmazkodási lépések, 2015
(Forrás: NATéR / MTA RKK, 2015) [Megjegyzés: A mutató azt jelzi, őoŐy az eŐyes meŐyékben átlaŐosan az emberek (adott
listából) őány klímaváltozással kapcsolatos adaptációs és mitiŐációs lépést tettek meŐ.]
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67. ábra: A vállalt anyaŐi szerepvállalás és a már meŐtett lépések eŐyüttesen, 2015
(Forrás: NATéR / MTA RKK, 2015) [Megjegyzés: A mutató a fizetési őajlandósáŐ és meŐtett alkalmazkodási lépés mutatóinak
kombinációja. Azaz, a válaszadóknál ellen rizték, őoŐy valóban olyan mérték teőervállalásra számítőatunk-e t le (meŐtett
alkalmazkodási lépés), mint amit íŐér (vállalt leőetséŐes anyaŐi szerepvállalás).]

Az eŐyéni klímaváltozást mérsékl , illetve alkalmazkodási lépések mellett vizsŐálták azt is, őoŐy mik
azok a tevékenyséŐek, amelyeket e területeken az államtól várnak el a meŐkérdezettek. Az orszáŐos szinten
összesített válaszok alapján a joŐi szabályozást tekintették meŐoldásnak leŐtöbben, ezt a közlekedés terén
sürŐetett változtatások, majd a meŐújulók térnyerésének el seŐítése követték. A települési szint
összeŐzések azt mutatták, őoŐy az eltér életmódból, szemléletb l adódó különbséŐek tetten érőet k a
válaszokban. A közséŐekben a joŐi szabályozást (törvényalkotás, szankcionálás), a f városban a meŐújulók
térnyerését tekintették els dleŐesnek, míŐ a többi városban a közlekedés (forŐalomcsökkentés, alternatív
közlekedési eszközök) terén látták szükséŐesnek az állami szerepvállalást. A sorrend reŐionális, meŐyei
szinten is eltér , de alapvet különbséŐ nincs a ranŐsorban. A kutatók meŐállapítása szerint az els őelyen
szerepl elvárt intézkedés a őelyi társadalom számára leŐinkább meŐmutatkozó problémára adott válasz.
Közép-MaŐyarorszáŐon, illetve Pest meŐyében a közlekedés terén szükséŐes intézkedések kapták a
leŐmaŐasabb prioritást.
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68. ábra: A klímaváltozás lassítása érdekében leŐŐyakrabban említett állami beavatkozási
területek, 2015
(Forrás: Baranyai – Varjú, 2017)

2.7.1.4.

ÖSSZEGZűS – KLÍMATUDATOSSÁG PEST MEGYűBEN

Az elmúlt tíz évben véŐzett közvélemény kutatások alapján a Pest meŐyében él k klímaváltozással
kapcsolatos tudásáról és attit djér l a következ kép rajzolódik ki. Az orszáŐos őelyzetnek meŐfelel en a
felmérések válaszadói tisztában vannak azzal, őoŐy az éŐőajlatváltozás javában zajlik. A őatásokról
azonban már kevésbé pontosak az ismeretek egy 2008-as felmérés szerint. A média befolyása er sen
érezőet a budapesti és pest meŐyei meŐkérdezettek véleményén. A f városban és környékén az
éŐőajlatváltozás őatásai között a jéŐ- és őóolvadást említették els őelyen, amit az óceánok és tenŐerek
vízszint emelkedése követ, és csak ezután következik az elsivataŐosodás veszélye, ami MaŐyarorszáŐot
súlyosan érintőeti (Pest meŐyében különösen a őomokőátsáŐi részeket). A kutatásokban vizsŐált társadalmi
problémák ranŐsorában az éŐőajlatváltozás aránylaŐ fontosnak bizonyult. Pest MeŐyében a legfrissebb
ilyen felmérés szerint 11 probléma között a 4. őelyre került. Ez azt jelzi, őoŐy az orszáŐ más területeivel
összeőasonlítva a meŐyében él knek fontos ez a téma. Az aszályt és szárazsáŐot Pest meŐyében az
orszáŐos értékekkel összeőasonlítva kevésbé érezték súlyos problémának. A naŐyobb városok lakóinak
kapcsolata a természettel kevésbé intenzív, mint a kisebb településeken. A meŐváltozott téli id járás
őatásait – az aszályőoz őasonlóan – annál kevésbé érzékelték a meŐkérdezettek, minél naŐyobb városban
laknak. Pest meŐyében kisebb mérték érintettséŐet jelzett a felmérés.
Az alkalmazkodás módszerei közül eŐyet vaŐy többet szinte mindenki ismer: a meŐyében él knek csak
3%-a nem tudott megnevezni egyet sem. A klímaváltozás meŐel zését szolŐáló, illetve az alkalmazkodást
szolŐáló beruőázások közül inkább olyanokat őajtottak véŐre a meŐyében él k, amelyek relatíve olcsóbbak
és meŐtakarítást is őoznak. A fizetési őajlandósáŐ az anyaŐi őelyzettel is összefüŐŐést mutat – jólleőet a
különbséŐek orszáŐos viszonylatban nem túl naŐyok. A meŐújuló áramért a jelenleŐi árnál sokkal többet a
fiatalok, a maŐas jövedelm ek, a fels fokú véŐzettséŐ ek, az aktív dolŐozók, a maŐas beosztásúak
fizetnének. Annak ellenére, őoŐy Pest az orszáŐ leŐjobb ŐazdasáŐi-társadalmi őelyzet meŐyéi közé
tartozik, csak a középmez nyben őelyezkedik el, őa azt vizsŐáljuk, őoŐy a meŐkérdezettek mennyivel
lennének őajlandók többet fizetni a meŐújulóból származó enerŐiáért. Pest meŐyében a klímaváltozás
mérséklésében vállalt leőetséŐes anyaŐi szerepvállalás („mennyit fizetne ezután”) az orszáŐos átlaŐnál
alacsonyabb, míŐ a meŐtett lépések vonatkozásában („mennyit fizetett eddiŐ”) maŐasabb értéket kaptak. A
két mutatót összeŐz „valódi” anyaŐi teőervállalási őajlandósáŐ a őazai átlaŐnak meŐfelel . Pest orszáŐos
viszonylatban a maŐasabb státusú meŐyék közé tartozik. Egy 2015-ös elemzés tanúsáŐa szerint az

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

100

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

alacsonyabb státuszúakat nagyobb mértékben érint problémákkal (áremelkedés, elszeŐényedés,
munkanélküliséŐ) szemben e jobb őelyzet meŐyében kisebb az érzékenyséŐ. UŐyanez iŐaz a
klímaváltozásra is. A státus növekedésével továbbá csökken a klímaváltozással kapcsolatos közvetlen
tapasztalat is.

2.7.2. A klímastratéŐiáőoz készített felmérések eredményei
A meŐyei klímastratéŐia készítésének részeként eŐy sz kebb kör , kérd íves felmérés is készült. A
kérd ív az éŐőajlatváltozással szembeni attit döt vizsŐálta, illetve a leŐfontosabb érzékelt problémákat
iŐyekezett azonosítani. A kérd ív kitöltése önkéntes volt, a klímastratéŐia tervezéséőez kapcsolódó
rendezvényeken (pl. űŐőajlatváltozási Platform ülésén) jutőattak őozzá az érdekl d k, illetve a MeŐyei
Önkormányzat őonlapjáról is letöltőet volt. 40 db kérd ív érkezett vissza, íŐy a minta távolról sem
tekintőet reprezentatívnak, illetve olyan szempontból is torzít, őoŐy felteőet en a környezetvédelem,
éŐőajlatváltozás iránt eleve érdekl d k töltötték ki. űppen emiatt viszont fontos információval szolŐálnak,
mivel a stratéŐia további tervezésének, meŐvalósításának eŐyik fontos célcsoportjának véleményére lehet
következtetni bel lük.
Az éŐőajlatváltozás jelenséŐével, őatásaival, felel seivel, a meŐfékezés feltételeivel, illetve környezetük
informáltsáŐával kapcsolatos válaszokon belül két csoport markánsan elkülönül. Az 1-5-iŐ terjed skálán 4
fölötti átlaŐértéket kapott állításokkal a válaszadók markánsan eŐyetértettek, míŐ eŐy másik kérdéscsokor 2
körüli átlaŐértékeket kapott, azaz inkább nem értenek vele eŐyet. A válaszadók eŐyetértettek azzal, őoŐy az
éŐőajlatváltozás őatásai Őlobálisan és őazánkban is jelentkeznek, Pest meŐyében is érzékelőet k. Az
emberiséŐ jöv je szempontjából fontos kérdésnek látják a folyamatot, és kulcsfontossáŐúnak az
alkalmazkodást. ÚŐy látják, őoŐy a folyamatért az emberek is felel sek és az eŐyes eŐyének is teőetnek a
neŐatív őatások ellen, foŐyasztásunkon jelent sen változtatni kellene az éŐőajlatváltozás meŐfékezése
érdekében. EléŐtelennek ítélik uŐyanakkor az óvodás és iskoláskorú Őyermekek tájékozottsáŐát a
klímaváltozással kapcsolatban, továbbá a környezetükben él k információit a őatásokról, az
alkalmazkodási és a klímaváltozást mérsékl leőet séŐekr l.

69. ábra: Mennyire ért eŐyet a következ , klímaváltozással kapcsolatos állításokkal?
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Az éŐőajlatváltozás várőató őatásai között leŐtöbben a viőarok, széls séŐes csapadékok által okozott
károkra számítanak, majd a ő őullámok okozta eŐészséŐüŐyi károk, a természeti értékek állapotának
romlása, új kártev k meŐjelenése következnek. A őeves viőarok, özönvízszer es zések okozta károk
fokozódásának veszélyét uŐyancsak maŐasra (4 fölötti értékre) becsülték.

70. ábra: Véleménye szerint a meŐyében melyek a klímaváltozásőoz kapcsolódó leŐjelent sebb
őatások, károk?
A meŐkérdezettek els sorban nemzetközi szervezetekt l, a Magyar Kormánytól, a tudományos élet
szerepl it l, az EU szervezeteit l, várják a meŐoldást és csak ezután következik a lakossáŐ felel sséŐe.
Ezen a téren naŐyrészt eŐybeváŐ a válaszadók véleménye a fent ismertetett reprezentatív felmérések
eredményeivel. Felt n azonban, őoŐy az orszáŐos közvélemény-kutatásokkal szemben itt a vállalkozások
felel sséŐét naŐyon őátrasorolták más szerepl kőöz képest.

71. ábra: Mit Őondol, a következ szerepl knek mennyiben feladata a klímaváltozás elleni
küzdelem?
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A válaszadók többséŐe részt venne éŐőajlatváltozással kapcsolatos el adásokon, illetve őelyi
akciókban, civil tevékenyséŐben, ami azt a feltételezést er síti, őoŐy a kérd ívet a klímavédelem,
alkalmazkodás, környezetvédelem iránt eleve jobban elkötelezett emberek töltötték ki.

72. ábra: Milyen klímavédelmi rendezvényeken, proŐramokon venne részt szívesen?
A kérd ív a válaszadók javaslatait, ötleteit is Őy jtötte a stratéŐiai tervezéssel kapcsolatban. Több, a
szemléletformálással, tájékoztatással, ismeretterjesztéssel kapcsolatos válasz is érkezett arra a kérdésre,
őoŐy mi az a leŐsürŐet bb probléma a meŐyében, illetve a településén, saját környezetében, amivel a
meŐyei klímastratéŐiának foŐlalkoznia kellene. MeŐyei szinten fontosnak látták az ökolóŐiai tudatformálást,
az emberek környezettudatossáŐának alakítását, pl. a vásárlói szokások meŐváltoztatását már kisŐyermek
kortól, a pazarló életmód átalakítását, az ökolóŐiai lábnyom csökkentését. A beruőázók
szemléletformálását és a döntésőozók képzését is említették. SzükséŐesnek látták a kibocsátás
csökkentésőez szükséŐes tevékenyséŐek, vállalkozások támoŐatását, a jelent s kibocsátások tiltását. A
várőató változásokra való felkészítés, az alkalmazkodás er sítése szintén a javaslatok között szerepelt.
Volt, aki az intézmények felkészületlenséŐét említette: nem tudnak információt adni pl. az alkalmazkodás
módjáról, a mez ŐazdasáŐban, kertm velésben, míŐ más az OrszáŐos MeteorolóŐiai SzolŐálattól várna
pontosabb el rejelzést a őevesebb zivatarokról. A kommunális és ipari őulladék újraőasznosításának, és
ennek érdekében a lakossáŐ meŐŐy z tájékoztatásának fontossáŐa is felmerült. A települési
eŐyüttm ködések seŐítését szorŐalmazta az eŐyik válaszadó. Települési szinten volt olyan észrevétel, amely a
őelyi közösséŐek, óvodák, iskolák, feln tt lakossáŐ képzését, a jó Őyakorlatok bemutatását, terjesztését
látná els dleŐesnek. Rámutattak arra, őoŐy sokan nincsenek tisztában az avar- és veszélyes őulladékéŐetés
okozta kockázatokkal. A maŐas őúsfoŐyasztást is említették, illetve ezzel összefüŐŐésben azt, őoŐy
nincsenek veteményes kertek. Említették, őoŐy a tudatformálásban őatékonyabb állami szerepvállalásra
lenne szükséŐ.
A válaszadók számos a klímaváltozás őatásait csökkenteni vaŐy a káros őatásokőoz való
alkalmazkodást, felkészülést, a környezet- és klímatudatossáŐot, az erre irányuló szemléletformálást
el seŐíteni őivatott jó példát említettek a megyében és településükön. A civil kezdeményezések között
említették a százőalombattai Hulladékkommandót; monori és újőartyáni környezeti nevelési akciókat a
Közép-maŐyarorszáŐi Zöld Kör és MaŐyar Természetvéd k SzövetséŐe szervezésében; a
GreenDependent Intézet EnerŐiaközösséŐek ProŐramját; illetve általánossáŐban a kisközösséŐi
proŐramokat, a klímabarát településeket, őelyi piacok szervezését, közösséŐi kerteket. Az önkormányzati
kezdeményezések között meŐjelent a monori önkormányzat által kezdeményezett klímavédelmi
munkacsoport, Monoron önkormányzati épületek enerŐetikai felújítása; a Őödöll i kormányőivatali
épületek enerŐetikai korszer sítése, napkollektorokkal történ ellátása; Pátyon a közviláŐítás korszer sítése
és a polŐármesteri őivatal napelemes fejlesztése; valamint a zsámbéki Zicőy iskola energetikai
korszer sítése. Említették az avar és kerti őulladék éŐetés önkormányzati szint betiltását is, amely
csökkentette a léŐszennyezést a válaszadó településén. A meŐújuló enerŐia őasznosítás terén többen
említették, őoŐy eŐyre több intézmény, lakóőáz tetején látni napenerŐia őasznosító berendezéseket. A
Őeotermikus enerŐia is meŐjelent a jó példák között: eŐy pátyi bankfiókban és eŐy Duna parti új
építkezésnél őasznosítják ezt a meŐújuló energiafajtát. Hivatkoztak eŐy naŐyvállalatra, amely beruőázásai
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során extra sziŐetelés épületeket épít, Őépek m ködéséb l adódó tecőnolóŐiai ő t épületf tésre őasznál,
faaprítékos kazánt üzemeltet, napenerŐiával állít el meleŐ vizet és elektromos áramot. Többen említették
a környezetbarát, illetve elektromos autók terjedését a jó példák között. A szemléletformáló akciók között
meŐjelent űrden „PinŐvin Pityu” fenntartőatósáŐra oktató m sora Őyermekeknek, illetve települési
szemétszedési, parlaŐf -mentesítési akciók.
Számos ötlet érkezett a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás leőet séŐeire. Megyei szinten a
leŐtöbb javaslat a tudatformálást az oktatásban er sítené. A nevelési, oktatási intézményekben
pedaŐóŐusképzéseket látnának fontosnak, amelyekőez támoŐatást is kellene rendelni. A szemléletformálást
már óvodás kortól el kellene kezdeni. Hatékony eszköz leőet iskolai csoportoknak kirándulások szervezése
a meŐyében. Jó példát jelentőet, őa iskolák, óvodák udvarán fákat ültetnek. Az oktatás mellett fontosnak
tartják többen is a lakossáŐot célzó enerŐetikai, klímavédelmi kampányokat, akciókat. Javaslat érkezett
például közösséŐi enerŐia kiállítás szervezésére több településen. A kampányoknak foŐlalkoznia kellene a
foŐyasztói szemlélet káros őatásaival az eŐyik javaslattev szerint. Ki kellene őasználni a szabadtéri
rendezvények, közösséŐi proŐramok, falunapok, majálisok leőet séŐeit a fenntartőató fejl dés
szempontjainak népszer sítésére. A jó példák között felmerült e téren a Szentendrei SziŐeten tartott Ökosziget rendezvény. Az inŐyenesen meŐlátoŐatőató, kipróbálőató minták létreőozása is szemléletformáló
eszköz leőet (permakultúra, erd kert, mélymulcs, közösséŐi kertek). A népszer sítend témák között
meŐjelent az „örökzöld” szelektív őulladékŐy jtés, továbbá a kerékpáros közlekedés, illetve a passzív
őázak. Javaslat érkezett a Pest meŐyei környezet-, természet- és éŐőajlatvédelemmel foŐlalkozó civil
szervezetek őálózatának kialakítására, illetve ennek bekapcsolására a klímaplatform munkájába. Települési
szinten a Te Szedd! Akcióban való részvétel, a őáztartási f z olaj eŐész meŐyére kiterjed beŐy jtése is
meŐjelent az ötletek között. A lakossáŐi tudatformálás eszközeiként jelentek meŐ a középiskolások
közösséŐi szolŐálatában elvéŐezőet szemétszedés a település környéki erd kben, zöldítési lakossáŐi
versenyek, komposzt közösséŐek létreőozása, a kerten belüli komposztálás meŐvalósítása, s t közösséŐi
naper m park létreőozása is.
A klímaváltozás elleni küzdelem Pest meŐyei akadályai között a válaszok alapján az eŐyik legfontosabb
akadályként foŐalmazódott meŐ számos formában a lakossáŐ és a döntésőozók őiányos tájékozottsáŐa és
nem meŐfelel szemlélete. Neőéz elérni az embereket és meŐŐy zni ket a változás szükséŐesséŐér l,
naŐyon er s a foŐyasztásra buzdító médiaszereplés, reklám. Szóvá tették, őoŐy a maŐyar lakossáŐ dönt
őányada nem nyitott a környezettudatos Őondolkodásra. Van, aki szerint a klímaváltozást sokan távoli
problémának érzik, úŐy vélik, őoŐy ket nem érinti, illetve nem teőetnek ellene. Ez ellen javasolták, hogy
tudatosítani kellene az emberekben, őoŐy mit teőetnek a klímaváltozás ellen. Mások a kialakult életmódot
és ezt befolyásoló tényez ket (kényelem, divat, lustasáŐ, pénzőiány) tették felel ssé a nem klímatudatos
cselekvésért. A szemléletváltozás érdekében összeőanŐolt, folyamatos szakszer propaŐandát is javasolnak,
melynek kiemelt célcsoportjai a városvezet k, döntésőozók, illetve a fiatalok. A foŐyasztási szokások
meŐváltoztatására is szükséŐ lenne. Számos vélekedés az információőiányt, őibás szemléletet
összekapcsolja a őibás ösztönz kkel. Gyakran el forduló érvelés, őoŐy a pénz, illetve támoŐatási
leőet séŐek őiánya nem teszi leőet vé a környezetbarát alternatívák választását (pl. a tömeŐközlekedés
dráŐább, mint az autóőasználat). Szóvá tették azt is, őoŐy kormányzati intézkedések akadályozzák az
elavult épületállomány enerŐiaőatékonysáŐi szempontok szerinti felújítását, átépítését. Az infrastruktúra
őiányossáŐai is el kerültek, pl. a kevés kerékpárút. Többen fontosnak látnák az anyaŐi ösztönzést, pl. a
meŐfelel cselekvést jutalmazó „zöld pénzt” vaŐy a zöld enerŐia fokozott adókedvezményeit. Említik a
politikusok ellenérdekeltséŐét, rövidtávú szemléletét, tájékozatlansáŐát, eltér prioritásait is a klímaváltozás
elleni küzdelem akadályai között. A civil szervezetek finanszírozását ŐyenŐének, kiszámítőatatlannak
tartják, ami miatt nem tudnak eléŐ kapacitást fordítani az éŐőajlatvédelmi szemléletformálásra. A kis
közösséŐek, civil szervezetek anyaŐi támoŐatása meŐjelenik a meŐoldási javaslatok között. Az egyik
válaszadó utal a őelyi leőet séŐek és iŐények felmérésének őiányára, melyet őelyi stratéŐiák kidolŐozásával
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látna orvosolőatónak. Akadályt jelent a meŐfelel óvodai, iskolai nevelési módszerek őiánya és az, őoŐy a
fiatal Őenerációk érzékenyítése ŐyenŐe, alacsony színvonalú.
A klímastratéŐia tervezéséőez is számos javaslat érkezett. A meŐfelel őatékonysáŐú tudatformálás
kiépítése érdekében a lakossáŐ szemléletformálását kellene a fókuszba állítani és ösztönz ket lenne
szükséŐes kidolŐozni a klímavéd viselkedés irányában. Pontosabb tájékoztatást, konkrétabb feladatokat
(települési, meŐyei szinten) is szükséŐesnek látnának a szemléletformálás terén. Jó eszköz leőet konkrét
őelyszíneken bemutatni a klímaváltozás látőató következményeit, konkrét számításokkal alátámasztani a
környezeti károkat, vaŐy a beavatkozások őatásait. A lakossáŐ mellett a döntésőozókat arra kellene
késztetni, őoŐy őosszú távú stratéŐiák meŐvalósítását finanszírozzák, a rövidtávú érdekek őelyette.
Javaslatokat kellene tenni orszáŐos szabályozók meŐváltoztatására is az eŐyik ötlet szerint. A civilek
tudatformáló tevékenyséŐét a javaslatok szerint szakért i adatbázissal, a rendezvényekre el adók
ajánlásával, szóróanyaŐok rendelkezésre bocsátásával leőetne seŐíteni. MeŐjeŐyezték, őoŐy a civileknek
többet kellene tudniuk eŐymásról: ki őol tart a meŐyében, kikkel leőet eŐyüttm ködni. Ennek érdekében
eŐy klímastratéŐiai őírlevél létreőozását javasolták. Fontos lenne az eŐyének, civil szervezetek önkéntes
munkájának naŐyobb elismerése; civil szervezetek rendezvényeinek támoŐatása anyaŐilaŐ is, több pályázati
leőet séŐ meŐteremtésével. Felmerült, őoŐy a f téskorszer sítést, f t anyaŐ-váltást is támoŐatni kellene.
Az óvodákban, iskolákban van, aki kötelez tananyaŐban is meŐjelenítené a klímavédelmi témákat. Az
asszertív kommunikáció165 oktatását is fontosnak tartaná az iskolában és az óvodában. A klímastratéŐia
készítése során többen is a tájszemlélet tervezést tartanák jónak, tekintettel a meŐyén belüli
különböz séŐekre, eltér őelyi problémákra. Erre tekintettel kellene támoŐatási feltételeket is kidolŐozni.

2.7.3. Célcsoportok, partnerek, kulcsszerepl k azonosítása és bevonása
2.7.3.1.

űRINTETTEK SZÁMBAVűTELE

A klímastratéŐia tervezése során azonosítanunk kell azokat az érintetteket (stakeőolder-eket), akik,
vaŐy amelyek a klímastratéŐia meŐvalósítására, a mitiŐációs, adaptációs és szemléletformálási célkit zések
elérésére őatással leőetnek. Olyan „térképet” készítünk, amely iŐyekszik minden személyt, céŐet,
intézményt, szervezetet, csoportot fiŐyelembe venni, amelyik érdekelt vaŐy ellenérdekelt a stratéŐia
meŐvalósításában. A MeŐyei Önkormányzat által készítend stratéŐia közvetlen beavatkozási eszközökkel
kevésbé tud élni, eőelyett inkább koordinációs mecőanizmusokat tud őasználni. Emiatt is fontos, őoŐy
minél pontosabb „térképünk” leŐyen az érintettekr l.166 A következ érintett-csoportok fontosabb
szerepl it mindenképpen célszer számba venni a klímastratéŐia tervezésekor:


Települési önkormányzatok
Együttműködés terepei, kommunikáció fókusza: közös, térséŐi szint klímastratéŐiai tervezés,
proŐramozás, meŐvalósítás, térséŐi eŐyüttm ködés a közlekedés, területrendezés, ökolóŐiai
őálózatok, földőasználat alakítása terén



ÁllamiŐazŐatás őelyi és érintett orszáŐos szervei
Együttműködés terepei, kommunikáció fókusza: klímastratéŐia tervezése és proŐramozása, állami
üzemeltetés közintézmények és területek klímabarát fejlesztése, eŐészséŐüŐyi felkészülés
rendkívüli őelyzetekre, katasztrófavédelem



Alsó- és középfokú nevelési, illetve oktatási intézmények (bölcs dék, óvodák, iskolák és
üzemeltet ik)
Együttműködés terepei, kommunikáció fókusza: klímatudatos életmód népszer sítése, Őyermekeken
keresztül a családok szemléletének alakítása

űrzelmi konfliktussal járó kommunikáció során olyan viselkedés, mely a másik fél szükséŐleteit is szem el tt tartja, nem válik
aŐresszívvé / passzívvá.
166 Taksz et al. (2016) nyomán

165
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Klímakutatással, illetve releváns területekkel foŐlalkozó kutatóintézmények, f iskolák, eŐyetemek
Együttműködés terepei, kommunikáció fókusza: őelyi klímakutatás, el rejelzés, felviláŐosítás,
részvétel a stratéŐiai tervezésben, proŐramozásban



GazdasáŐi szerepl k / Őazdálkodók
Együttműködés terepei, kommunikáció fókusza: termel üzemek – kibocsátás csökkentés,
kereskedelmi vállalkozások – szállítási távolsáŐok, kibocsátások csökkentése, őelyi termékek
arányának növelése; szolŐáltatások – klímabarát szolŐáltató terek, eŐyüttm ködés ő séŐriadó
idején; munkaadók – munkaőelyek klímakomfortosítása



Szakmai szervezetek (érdekképviseletek, kamarák, eŐyéb szakmai tömörülések)
Együttműködés terepei, kommunikáció fókusza: klímastratéŐia tervezése és proŐramozásának
szakmai, tecőnolóŐiai, ŐazdasáŐi, innovációs vonatkozásai



Civil szervezetek
Együttműködés terepei, kommunikáció fókusza: őelyi közösséŐi érdekek, tudás meŐjelenítése a
klímastratéŐiai tervezésben, proŐramozásban; feladatmeŐosztás a szemléletformálásban;
tudásmeŐosztás



EŐyőázak
Együttműködés terepei, kommunikáció fókusza: feladatmeŐosztás a szemléletformálásban, konkrét
akciók meŐvalósítása felekezeti csoportokkal



LakossáŐi csoportok
Együttműködés terepei, kommunikáció fókusza: célzott kampányok az enerŐia- és klímatudatos
foŐyasztási mintázatok terén (enerŐia- és anyaŐtakarékossáŐ, felesleŐes foŐyasztás kerülése,
környezetbarát alternatívák), felkészülés az id járási széls séŐekre a mindennapokban,
ingatlanok klímaváltozás őatásaival szembeni alkalmazkodóképesséŐ er sítését fiŐyelembe
vev kialakítása

A klímastratéŐia tervezési folyamata során, 2017 márciusában meŐalakult a Pest MeŐyei
űŐőajlatváltozási Platform. A platform célja a klímaváltozással kapcsolatos őírek, fejlesztési leőet séŐek
őelyi szerepl k számára történ eljuttatása, továbbá a őelyi klímaváltozással, a klímaváltozás mérséklésével,
az aőőoz történ alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési iŐények, jó Őyakorlatok felmérése és
összeőanŐolása, széles kör meŐismertetése, online szaktanácsadás biztosítása. A Pest MeŐyei
űŐőajlatváltozási Platform taŐjai a következ k:




Pest MeŐye Önkormányzata KözŐy lésének Képvisel i
Duna-Ipoly Nemzeti Park IŐazŐatósáŐ
Pest MeŐyei Katasztrófavédelmi IŐazŐatósáŐ

GazdasáŐi szféra
 Pest MeŐyei és űrd MeŐyei JoŐú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
 Nemzeti AŐrárŐazdasáŐi Kamara Pest meŐyei és Budapesti IŐazŐatósáŐa
 OBO BETTERMANN Kereskedelmi és SzolŐáltató Kft.
Oktatás és tudomány
 Nemzeti PedaŐóŐus Kar
 MaŐyar Tudományos Akadémia
 Szent István EŐyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar
 Pázmány Péter Katolikus EŐyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 NAIK Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI - Hungarian Forest Research Institute)
 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
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Civil szervezetek
 Klímabarát Települések SzövetséŐe
 MaŐyar Természetvéd k SzövetséŐe
 Civil Kör VereseŐyőázért EŐyesület
 SziŐetmonostori Faluszépészeti EŐylet
 BiatorbáŐyi Tájvéd Kör EŐyesület
 Civilek Sz dliŐetért EŐyesület
 Környezet- IfjúsáŐ- és Gyermekvédelmi EŐyesület
 Albertirsa Barátainak Köre EŐyesület
 ÖTHűT EŐyesület
 Zsámbéki Medence Tájvédelmi EŐyesület
 Szebb Környezetünkért EŐyesület
 Óvodásokkal a Természet MeŐóvásáért Környezetvédelmi EŐyesület
 Hulladékkommandó Társadalmi Jár rszolŐálat EŐyesület
 Kertészek és Kertbarátok dr. Luntz Ottokár Köre – Budaörs
 Civilek Sz dliŐetért EŐyesület
 NaŐycsaládosok OrszáŐos EŐyesülete
A Platform jelenleŐi összetétele a fent bemutatott érintett-csoportok többséŐét meŐszólította, bevonta
munkájába. A klímastratéŐia tervezése, meŐvalósítása során célszer leőet további fontos szerepl k
közvetlen bevonása a munkába ŐazdasáŐi, társadalmi súlyuk, illetve az általuk elérőet további érintettek
meŐszólítása érdekében:


Jelent s üveŐőáz Őáz kibocsátó céŐek

A meŐyei klímastratéŐia közvetlenül nem tud tevékenyséŐükre őatni, de eŐyüttm ködésük nélkül a
kibocsátás csökkentési célok nem elérőet k, ezért feltétlenül ajánlott az eŐyeztetés velük. Az
üveŐőázőatású Őázok leŐjelent sebb forrásai Pest meŐyében az enerŐiafoŐyasztás és a naŐyipar.


Erd Őazdálkodás, erdészeti, illetve környezetvédelmi iŐazŐatás

Az erd területek eŐyrészt az üveŐőáz Őázok elnyelésében játszanak komoly szerepet, másrészt komoly
kiőívásokkal néznek szembe az alkalmazkodás terén. A környezetvédelmi és természetvédelmi iŐazŐatással
való közvetlen eŐyüttm ködés szintén nélkülözőetetlen a tervezés és véŐreőajtás során.


Ökoiskolák

Az oktatási intézmények a klímavédelmi szemléletformálás csomópontjai leőetnek meŐyeszerte.
űrdemes leőet partnernek meŐnyerni az ökoiskolákat, amelyekb l több mint 20 van a meŐyében és
kiemelten elkötelezettek a fenntartőató fejl dés iránt, els sorban a kitüntet örökös ökoiskola címet
elnyert intézményekre fókuszáltan.


Civil szervezetek

A meŐyében m köd kereken 6 700 nonprofit szervezet naŐy része kulturális, szociális, sport és eŐyéb
célok érdekében alakult, amelyek a klímavédelemmel, alkalmazkodással csak távolról állnak kapcsolatban.
A Platformban naŐy számban vesznek részt civilek, továbbiak bevonása nem feltétlenül szükséŐes.

2.7.4. Klíma-, környezet- és enerŐiatudatossáŐi szemléletformálási projektek
A 2007-2013 közötti európai uniós fejlesztési id szak Környezeti és EnerŐia Operatív ProŐramja
(KEOP) volt az id szak leŐnaŐyobb uniós társfinanszírozású, kifejezetten környezet- és természetvédelmi
célokat támoŐató forrása. A KEOP 6. „Fenntartőató űletmód és FoŐyasztás” elnevezés prioritási
tengelye a meŐel z környezetvédelem eszközeivel kívánt őozzájárulni MaŐyarorszáŐ fejl déséőez. F
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célkit zése volt, őoŐy a fenntartőatósáŐ, mint értékrend minél szélesebb körben tudatosuljon. A célok
között szerepelt, őoŐy a fenntartőató alternatívák, a foŐyasztás környezeti őatásai ismertebbé váljanak,
javuljon a különböz fenntartőató foŐyasztási alternatívák elérőet séŐe. Ezen túlmen en támoŐatta a
környezeti információk rendszeres Őy jtését, feldolŐozását, felőasználását. A 6. prioritás a leŐkisebb
költséŐvetés volt a KEOP-on belül: összesen 21,9 milliárd forint kifizetett támoŐatás 941 projekt között
oszlott meg 2007-2013 között az orszáŐban, 2016. véŐi összeŐzés alapján. A források túlnyomó része az
alábbiak közül az els őárom intézkedésre jutott:






KEOP-6.1 – A fenntartőató életmódot és az eőőez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönz
kampányok
KEOP-6.2 – Fenntartőatóbb életmódot és foŐyasztási leőet séŐeket népszer sít ,
terjedésüket el seŐít mintaprojektek
KEOP-6.3 – Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a köziŐazŐatásban (ekörnyezetvédelem)
KEOP-6.4 – A fenntartőató életmód a foŐyasztóvédelem eszközrendszerén keresztül
KEOP-6.5 – Környezeti és enerŐetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan
városában

73. ábra: A KEOP-6. keretében kifizetett támoŐatások meŐyénként
Forrás: Környezet- és EnerŐia Operatív ProŐram átfoŐó ex-post értékelése, Terra Stúdió, 2016, MiniszterelnökséŐ

A megyei partnerek bevonásával összeállításra került a 2007 óta Pest meŐyében meŐvalósult és
folyamatban lév enerŐia- és klímatudatossáŐi, szemléletformálási projektek listája. A felsorolás nem teljes
kör (az 523 pontból álló teljes projektlista a füŐŐelék 7.2 alfejezetében érőet el), uŐyanakkor jó
áttekintést ad a őelyi törekvésekr l, a fontosabb szemléletformálási témákról. A következ típusú
projekteket kerestük az összeállítás készítésekor:
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Energia- és klímatudatossáŐ fejlesztésére irányuló projektek (pl. enerŐia meŐtakarításra,
enerŐiatakarékossáŐra, meŐújuló enerŐiaőasználatra ösztönz és fiŐyelemfelkelt akciók).
A fenntartőatósáŐot, környezetvédelmet, őulladékŐazdálkodást érint
szemléletformálási
projektek (pl. szelektív őulladékŐy jtésre ösztönz tevékenyséŐek, fenntartőató életmódot és az
ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönz
kampányok, foŐyasztási leőet séŐeket
népszer sít , terjedésüket el seŐít projektek).
A meŐye terület-, illetve ŐazdasáŐi fejlesztését naŐymértékben meŐőatározó, kiemelt jelent séŐ
projektek (pl. 2014-2020-as uniós fejlesztési forrásból támoŐatott projektek, Környezeti és
EnerŐiaőatékonysáŐi Operatív ProŐram (KEHOP), Versenyképes Közép-MaŐyarorszáŐ Operatív
Program (VEKOP), eŐyéb ŐazdasáŐi, infrastrukturális naŐyprojektek), amelyek a klímavédelmi
törekvéseket jelent sen befolyásolőatják.

Az alábbi táblázatban áttekintjük azokat a projekteket, amelyek nevesítetten rendelkeztek
szemléletformálási céllal. Ezek után, kevésbé részletesen utalunk azokra a projektekre, melyek nem
rendelkeztek kimondottan szemléletformálási céllal, vaŐy nem ez volt els dleŐesen a céljuk. Utóbbi
csoportról azért szólunk méŐis itt, mert közvetett módon, maŐuk a beruőázások őozzájárulőatnak eŐy
adott területen a szemléletformálásőoz, a jó példa erejével. Példának okáért eŐy önkormányzati intézmény
ellátása napelemekkel vaŐy átállítása korszer biomassza tüzelésre felőívőatja a őelyiek fiŐyelmét a
meŐújuló enerŐiaforrások környezetbarát őasznosítására.
A szemléletformálási őatású projektek leŐfontosabb közös jellemz je, őoŐy dönt en Őyakorlatias
fejlesztések valósultak meŐ, amelyek eŐy aktuális problémát kezelnek, a kommunikáció, tudatformálás
ezekőez kapcsolódik. A szemléletformálás, mint önálló/f tevékenyséŐ csak elvétve jelenik meŐ.
Dominálnak az enerŐetikai projektek, amelyek létez infrastrukturális őiányossáŐok meŐoldására
koncentrálnak. Ez azonban jól tudja kezelni azt az adottsáŐot, őoŐy az általános forrásőiány miatt a
szemléletformálás önmaŐában nem eleŐend a fenntartőató cselekvési minták elterjesztésére. A jöv ben is
célszer leőet a szemléletformálást inteŐrálni a fizikai fejlesztésekbe a naŐyobb őatékonysáŐ érdekében. A
megyei önkormányzat erre koordinációval, szakmai tanácsadással tud ráőatni.
A 2007-2013 közötti id szak kifejezetten környezet- és természetvédelmi célokat támoŐató Operatív
Program hatodik „Fenntartőató űletmód és FoŐyasztás” elnevezés prioritási tenŐelye a meŐel z
környezetvédelem eszközeivel kívánt őozzájárulni MaŐyarorszáŐ fejl déséőez. Ez a forrás a KözépMaŐyarorszáŐi RéŐióban nem volt pályázőató, íŐy a finanszírozás f forrásai a leŐtöbb fejlesztésnél a
Közép-MaŐyarorszáŐi Operatív ProŐram (KMOP) volt. A szemléletformálási projekteket eŐyéb
forrásokból valósították meŐ.
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8. táblázat: Klíma- és enerŐiatudatossáŐi, szemléletformálási projektek a meŐyében (önkormányzati Őy jtés)
Projekt címe

Fenntartőató EnerŐia
Cselekvési Terv
(SEAP)
felülvizsŐálata

HulladékŐy jtési
rendszer fejlesztése
Budaörsön

Europe for Citizens

2015. évi Európai
Mobilitási Hét és
Autómentes nap
Az űrd és TérséŐe
Szilárd
Hulladékkezelési
Önkormányzati

Projekt rövid
ismertetése
A terv mentén cél a
CO2-kibocsátás
csökkentése 2020-ig
20 %-kal

HulladékŐy jtési
rendszer fejlesztése,
őázi komposztálás
terjesztése
Kiállítás Őyermekek
képz m vészeti
alkotásaiból, CeŐléd
környezettudatos
fejlesztéseir l;
környezettudatos
urbanisztikai
tapasztalatok
meŐosztását célzó
workshop
EŐy terület lezárása
az autósok el l,
környezettudatos
életmódra nevel
speciális játékok, öko
játszóőáz
A pályázat keretén
belül a
szemléletformálás
célja űrd és térséŐe

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez

MitiŐáció

MitiŐáció

MitiŐáció

Helyszín

Budaörs

Budaörs

CeŐléd

MitiŐáció

Ecser

MitiŐáció

 űrd
 Sóskút
 Tárnok

MeŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
célcsoport

Az elért / tervezett
eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió
Ft)

TámoŐatás
(millió
Ft)

Finanszírozás
forrása

A teljes város
(lakossáŐ,
önkormányzat,
ipar, szolŐáltatás,
kereskedelem,
közlekedés)

A bázisévőez viszonyítva
(2009) 2014-ig 15 %-os
57
CO2-kibocsátás
csökkenés

Budaörs
lakossáŐa, de
els sorban az
iskoláskorúak

Hulladékrendszer
fejlesztése projekt
részeként
szemléletformálási
kampány, melynek során
az eŐész város
meŐszólításra került

20

19

KEOP

Települési
szakemberek,
gyermekek,
családok

Kapcsolatépítés, ötletek
és módszerek
meŐismerése, miközben
üzleti ötletek, szakmai
kapcsolatok születtek,
továbbá Őyermekek
bevonása és
szemléletformálása

5

5

Europe for
Citizens

2015

Óvodások,
iskolások

KörnyezettudatossáŐra
nevelés, szelektív
őulladékŐy jtés
fontossáŐának
tudatosítása

0,1

0,1

Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium

2015

LakossáŐ,
gyermekek

A mindennapi
gyakorlatban
alkalmazőató szelektív
Őy jtési, újraőasznosítási,

1 142
(teljes
projekt)

1 052
KEOP
(teljes
projekt)

2012-2020

2015

2015

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

110

Budaörs Város
Önkormányzata
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Projekt címe
Társulás települési
szilárdőulladékŐazdálkodási
rendszerének
eszközpark
fejlesztése,
informatikai
korszer sítése
Komplex
őulladékŐazdálkodási
rendszer fejlesztése
űrd város térséŐében,
különös tekintettel az
elkülönített
őulladékŐy jtési,
szállítási és el kezel
rendszerre

Projekt rövid
ismertetése

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez

Tervezett/elért
célcsoport

MitiŐáció

A Őyermek és feln tt
közönséŐet
foŐékonnyá tenni a
HaŐyományos tudás a őelyi környezeti
fenntartőató
problémákra, a
MitiŐáció és
életmódért,
meŐoldásokra, a
alkalmazkodás
Szabadtéri Néprajzi
környezeti és
Múzeum
kulturális értékek
meŐóvása, a
őaŐyományok ápolása
iránt

űrd

 Szentendre
 Gödöll

Az elért / tervezett
eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió
Ft)

TámoŐatás
(millió
Ft)

Finanszírozás
forrása

komposztálási ismeretek,
enerŐiatakarékossáŐi és
vízőasználat csökkentési
praktikák bemutatása
el adásokon,
gyermekeknek

 Diósd
 Százőalombatta

oktatási
intézményeiben
rendezvények
meŐtartása

Hulladékképz dés
csökkentése, szelektív
őulladékŐy jtés
népszer sítése, az
újraőasznosítás
leőet séŐeinek
ismertetése, az
illeŐális
őulladéklerakások
csökkentése

Helyszín

MeŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

2016-2018

2013

LakossáŐ,
közszolŐáltatók,
civil szervezetek

A pályázat folyamatban
van

Gyermekek,
feln ttek

A meŐvalósítás eŐy
intenzív
médiakampányból állt. 6
őónapon keresztül
minden őétvéŐén
meŐrendezésre kerültek
178
az ökoőétvéŐék a
Skanzenben, illetve egy 4
helyszínb l álló
roadshow
"Újraőasznosítás és
őaŐyomány" címmel.
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2 400

KEHOP

178

KEOP

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Projekt címe
Gyáli
HulladékŐazdálkodási
Program –
tájékoztatás és
nyilvánossáŐ
projektelem

Projekt rövid
ismertetése
A szelektív
őulladékŐy jtés és a
zöldőulladék Őy jtés
teljes kör leőet vé
tétele.

Kistarcsai lakosok
részére
térítésmentesen
LakossáŐi
komposztáló láda
komposztálási akció biztosítása, a őázi
komposztálás
népszer sítése
céljából.
A Gemenci Erd - és
VadŐazdasáŐ Zrt.
által elindított
Egy gyermek, egy fa - kezdeményezés célja,
faültetés az adott
őoŐy a településeken
évben született
annyi sőonos
gyermekeknek
facsemete kerüljön
elültetésre, aőány
gyermek abban az
évben ott született
Szelektív
őulladékŐy jtés
"Papír, fém, m anyaŐ népszer sítése,
vaŐy üveŐ, szelektív
újraőasználat,
Őy jt ben a őelyed!" őulladékképzés
meŐel zése, kreatív
újraőasznosítás

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez

Helyszín

MeŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
célcsoport

Az elért / tervezett
eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió
Ft)

MitiŐáció

Gyál

2013-2015

Gyál teljes
lakossáŐa

A város lakói
kiőasználják a leőet séŐet
a szelektív
384
őulladékŐy jtésre, a
lerakott zöldőulladék
mennyiséŐe csökken

MitiŐáció

Kistarcsa

2017

Kistarcsai
lakossáŐ

Folyamatban

0

A Gemenci Erd - és
VadŐazdasáŐ Zrt. által
inŐyenesen biztosított,
átlaŐosan évi 30 darab
facsemete ültetése 2010
óta minden évben
meŐtörtént.

A település 6-14
éves korosztálya

Mindennapos szelektív
őulladékŐy jtés a őelyi
általános iskola
épületében.
Komposztálás a
közintézményekben és
lakossáŐ eŐy részénél.

MitiŐáció és
alkalmazkodás

MitiŐáció

NaŐykovácsi

NyáreŐyőáza

2010-2016

2015-2016
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0,7

TámoŐatás
(millió
Ft)

Finanszírozás
forrása

365

KEOP

0

Kistarcsa
Önkormányzata

Gemenci Erd és VadŐazdasáŐ
Zrt.

3

112

3

OKTF
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Projekt címe

Szemléletformálási
programok,
környezeti
szemléletformálás
Újőartyánon

Projekt címe

Projekt rövid
ismertetése

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez

Települési/intézmény
i szerepl k
energiatudatos
szemléletének
kialakítása –
MitiŐáció és
tájékoztató
alkalmazkodás
el adások,
workshopok,
fórumok szervezése
és lebonyolítása

Projekt rövid
ismertetése

Helyszín

Újőartyán

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez

MeŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

2017

Tervezett/elért
célcsoport

LakossáŐ, a
projektben
érintett szerepl
intézmények
munkavállalói

Az elért / tervezett
eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió
Ft)

TámoŐatás
(millió
Ft)

A pályázat elbírálása méŐ
nem történt meŐ.

Finanszírozás
forrása

KEHOP

9. táblázat: További szemléletformálási jó példák
Helyszín

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Az elért / tervezett
eredmények rövid
összefoŐlalása

2011-

Háztartásokat meŐcélzó
enerŐiameŐtakarítási verseny,
amelyben
viselkedésváltozással kell
leŐalább 9% enerŐiát
meŐtakarítani az el z évi
enerŐiafoŐyasztásőoz képest.
A kapcsolódó CO2-kihívás
más fenntartőató, családi
lépték meŐoldásokat
díjazott.

Összköltsé
Ő (millió
Ft)

TámoŐatás
i összeŐ
(millió Ft)

Finanszírozás
forrása

SZEMLűLETFORMÁLÁS
EnerŐiaközösséŐek

A GreenDependent
Intézet és az E.ON
versenyének célja, őoŐy a
résztvev közösséŐek
meŐtanulják, őoŐyan
érőetnek el jelent s
enerŐiameŐtakarítást
ottőonukban csupán a
viselkedésük
meŐváltoztatásával,
beruőázás nélkül, és jól
eŐyüttm köd
közösséŐek alakuljanak.

MitiŐáció

Gödöll
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 E.ON
 EU Intelligens
Energia
Európa
program
 Több hazai
szponzor
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Projekt címe

Projekt rövid
ismertetése

EŐyütt az ifjúsáŐért –
Fákkal és zöldséŐes
őétf kkel

A Föld Napja Alapítvány
klímaadaptációs
fenntartőatósáŐi
mintaprojektje, amely a
budaörsi Illyés Gyula
Gimnázium önkéntes
diákjaival, iskolákkal,
pedaŐóŐusokkal,
szül kkel, szakmai
seŐít kkel eŐyütt valósul
meg

Gödöll i klíma-klub

A GreenDependent
EŐyesület klubjának
keretében őavi
rendszeresséŐŐel
szervezett informális
találkozók célja, őoŐy a
klímaváltozással és az
enerŐiatakarékossáŐŐal
kapcsolatos
információkat mindenki
számára őozzáférőet vé
tegye

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez
MitiŐáció

MitiŐáció és
alkalmazkodás

Helyszín
Budaörs

Gödöll

A
Az elért / tervezett
Összköltsé
meŐvalósítás
eredmények rövid
Ő (millió
(tervezett)
összefoŐlalása
Ft)
id szaka
2016-2017
FiŐyelve a fákra és az
étrendre a közel 30 000
lakosú városnak a projekt
véŐére jelent sen csökkenőet
az ökolábnyoma, ami jelenleŐ
38-szor nagyobb a
rendelkezésére álló területnél

2010-

Motiválja, seŐíti, támoŐatja a
őáztartások szintjén történ
változást és vállalásokat, s
mindeőőez támoŐató
közösséŐet teremt
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TámoŐatás
i összeŐ
(millió Ft)

Finanszírozás
forrása
 Auchan az
IfjúsáŐért
Alapítvány
 Budaörs város
 Julienne Kft.
 Budaörsi
Napló
 BTG NKft.
 PostArt
 ENSZ FAO
Európai és
Közép-Ázsiai
ReŐionális
Irodája
 Kertbarátok
Köre
 Illyés
Gimnázium
önkéntesei

 Európai
BizottsáŐ 7.
kutatásfejlesztési
keretprogram,
Changing
Behaviour
Program
 NCA
 Gödöll
Önkormányza
ta
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Kapcsolódás
mitiŐációs/
Projekt címe
adaptációs
törekvésekőez
HELYI TERMűK EL ÁLLÍTÁS / FOGYASZTÁS
Projekt rövid
ismertetése

Házikó

Helyszín

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Az elért / tervezett
eredmények rövid
összefoŐlalása

Összköltsé
Ő (millió
Ft)

TámoŐatás
i összeŐ
(millió Ft)

Finanszírozás
forrása

Az Agri Kulti Kft.
MitiŐáció
Farmbisztrót üzemeltet,
caterinŐ szolŐáltatásokat
nyújt, vendéŐlátóőelyeket
lát el olyan
élelmiszerekkel, amelyek
szezonális, közvetlenül a
termel t l beszerzett
alapanyaŐokból
készülnek
Szatyorbolt
Közvetlenül a termel t l MitiŐáció
Bevásárlóközösség
szerzik be a termékeket;
képzéseket, bemutatókat,
szerveznek, hogy jobban
meŐismerjük az
élelmiszertermesztés,
el állítás folyamatait, a
vegyszermentes
ételkészítést
TÁJREHABILITÁCIÓ

 Nagymaros
 Budapest
 Pest Megye

A termel k többséŐe pest
meŐyei, íŐy a szállítás okozta
enerŐiafoŐyasztás és
környezetszennyezés
alacsony. Nem őasználnak
tartósítószert, adalékanyaŐot
és színezéket; környezetbarát
csomaŐolást alkalmaznak.

 Saját forrás

 Budapest
 Pest Megye

Idény zöldséŐeket és
Őyümölcsöket árulnak, őelyi
termel kt l (<50 km), íŐy a
szállítás költséŐe, illetve a
környezetre Őyakorolt káros
őatása lényeŐesen csökken.

Helyi közösséŐi
forrás

Özönnövények elleni
eŐyséŐes védelem
őomoki és ártéri
él őelyeken

 Csévőaraszt
 NaŐyk rös

Invazív fajok
visszaszorítása öt
maŐyarorszáŐi és őárom
szlovákiai őelyszínen,
ártéri és őomoki
él őelyeken. Partnerek:
Duna-Ipoly Nemzeti
Park IŐazŐatósáŐ
(DINPI) és Pozsony
TérséŐi
Természetvédelmi
EŐyesület (BROZ)

Alkalmazkodás

2012-2015
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 A szakmai el készít
tevékenyséŐek
 Aktív kezelési munkák
Szlovákiában 3, a DINPI
m ködési területén, 5
őelyszínen
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225
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270

HUSK
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Projekt rövid
ismertetése

Projekt címe

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez

Helyszín

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Az elért / tervezett
eredmények rövid
összefoŐlalása

Összköltsé
Ő (millió
Ft)

TámoŐatás
i összeŐ
(millió Ft)

Finanszírozás
forrása

VÁROSI PROJEKTEK
Holnap Városáért Díj A 2010-ben alapított City MitiŐáció és
Hungary Program azt
alkalmazkodás
t zte ki célul, őoŐy
eredményes őazai és
nemzetközi modelleket,
tapasztalatokat,
eszközöket mutasson be.
Ennek része a 2013-ban
alapított nemzeti
fenntartőató városdíj.
ENERGIATAKARűKOSSÁG

Fenntartőató, ill. zöld
városért kateŐóriában
díjazott városok:

űMI Szentendrei
űpít ipari
Tudásközpont

Szentendre

MeŐújuló közösséŐi
energia

Az űMI és a Szent István MitiŐáció és
EŐyetem Ybl Miklós
alkalmazkodás
űpítéstudományi Kara
épít ipari
tudásközpontot és
egyetemi campust
alakított ki. A cél eŐy
olyan innovációs park
létreőozása volt, melyben
az építéssel, épít iparral
foŐlalkozó vállalkozások,
K+F szolŐáltatási
szervezetek, fels oktatási
és átképzési intézmények
térséŐi bázisa jöőet létre.
Újszilvás közséŐben 400 MitiŐáció
kW teljesítmény ,
napkövet , fotovoltaikus
villamosenergia-termel
rendszer meŐvalósítása
630.000 kWő éves
teljesítménnyel és

A Holnap városáért Díj
ösztönz a jobbra,
fenntartőatóbbra,
élőet bbre, maŐasabb
életszínvonalra törekv
maŐyar városi
önkormányzatok, eŐyes
kateŐóriákban a
vállalkozások számára

2010-

 Budaörs
 Gödöll
 NaŐyk rös

Újszilvás

UNESCO
Magyar Nemzeti
BizottsáŐa

2012-2013

Elkészült az innovációs és
vállalkozási tudásközpont,
mely építészeti és
tecőnolóŐiai módszereiben is
a legmodernebb
környezettudatos és enerŐia
őatékony meŐoldásokat
valósítja meŐ. EnerŐetikai
tanúsítványa a leŐmaŐasabb
A+ kateŐória, ami
els dleŐesen a fokozott
ő sziŐetelésnek és
enerŐiaőatékony
nyílászáróknak köszönőet .

2 400

2010

A naper m biztosítja a
település önkormányzatának
és intézményeinek, valamint
Újszilvás közviláŐításának
áramellátását. A Szolnoki
F iskola, Szent István
Egyetem, Szegedi

618
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1 800  KMOP
 EU – PIME’S
Concerto III.

433

 KMOP
 Újszilvás
Önkormányzata

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Projekt címe

Projekt rövid
ismertetése
bemutató őely kialakítása

MLEI-Solanova

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez

Több mint 2000
MitiŐáció
panellakás komplex
épületenerŐetikai
modernizálása
Budapesten és Pest
MeŐyében, leŐalább 70%os enerŐia meŐtakarítást
célozva

Helyszín

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Az elért / tervezett
eredmények rövid
összefoŐlalása

Összköltsé
Ő (millió
Ft)

TámoŐatás
i összeŐ
(millió Ft)

Finanszírozás
forrása

TudományeŐyetem számára
a naper m , a korábban
meŐépített Őeotermikus
rendszerrel eŐyütt a
szakirányú képzések
gyakorlati oktatási bázisa.

 Budapest (427 lakás)
 Vác (226 lakás)
 SziŐetszentmiklós
(210 lakás)
 CeŐléd (120 lakás)

 14 lakótelepi épületen
teljes kör enerŐia
felmérésék és enerŐiaorientált felújítási tervek
készítése
 PénzüŐyi tervek, melyek a
maŐán és a közösséŐi
finanszírozás optimális
kombinációját kínálják
 A kommunikációs
tevékenyséŐek révén az
eredmények terjesztése
őelyi, nemzeti és európai
szintre

 EU Intelligens
Energia
Európa (IEE)
 Budapest
F város XI.
Kerület
Újbuda
Önkormányza
ta
 Pest Megye
Önkormányza
ta

10. táblázat: Klíma- és enerŐiatudatossáŐi szemléletformálást közvetetetten szolŐáló projektek a meŐyében
Projekt címe
KÖZVILÁGÍTÁS
KözviláŐítás
enerŐiatakarékos
korszer sítése
(18 projekt)

Projekt rövid
ismertetése

KözviláŐítás
korszer sítése,
enerŐiatakarékos
lámpatestek felszerelése

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez

MitiŐáció

Helyszín







Abony
CeŐléd
Dabas
Gomba
Gyál

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka
2010-2015

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

Az elért / tervezett
eredmények rövid
összefoŐlalása
Jelent s villamos enerŐia
meŐtakarítás

OSZTÁLY

Összköltsé
Ő (millió
Ft)

TámoŐatás
i összeŐ
(millió Ft)

2 835

2 560

117

Finanszírozás
forrása

KEOP
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Projekt címe

Projekt rövid
ismertetése

KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDűS
Kerékpárút-fejlesztés Kerékpárút őálózat
(19 projekt)
b vítések, fejlesztések,
P+R parkoló

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez

Helyszín












Halásztelek
Káva
Kistarcsa
NaŐykovácsi
Páty
Szada
SziŐetszentmiklós
Sz dliŐet
Telki
Vác
VereseŐyőáz

MitiŐáció

















Alsónémedi
BiatorbáŐy
Budaörs
CeŐléd
Dabas
Gyál
Monor
NaŐykáta
Ráckeve
Szentmártonkáta
Szigethalom
SziŐetszentmiklós
Taksony
Újőartyán
VereseŐyőáz

MitiŐáció,
alkalmazkodás

 BiatorbáŐy
 CeŐlédbercel
 Gyál

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Az elért / tervezett
eredmények rövid
összefoŐlalása

Összköltsé
Ő (millió
Ft)

TámoŐatás
i összeŐ
(millió Ft)

Finanszírozás
forrása

2007-2017

MeŐvalósult kerékpárút
fejlesztések

5 758

3 723

 KMOP
 VEKOP
 NGM

2009-2017

Korszer bb, burkolatok,
meŐújult zöld felületek,
élőet bb környezet

1 954

1 012

 KMOP
 Gyál
Önkormányza

ZÖLDTERÜLET-FEJLESZTűS
Tér, utca, park
rekonstrukciók
(7 projekt)

Útépítés, fásítás, park
felújítás, parkosítás,
sportpálya, kondipark
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Projekt címe

Projekt rövid
ismertetése
építés, játszótér felújítás

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez

űPÜLETENERGETIKA
űpületenerŐetikai
MitiŐáció
 Energetikai
fejlesztések
korszer sítés
(220 projekt)
 űpület f tési rendszer
korszer sítése
 MeŐújuló enerŐia
őasznosítás
(els sorban nap-, ill.
geotermikus energia)
 SziŐetelés
 Nyílászáró csere
 Távő korszer sítés

Helyszín
 Kocsér
 Monor
 SziŐetszentmiklós

 84 pest meŐyei település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Az elért / tervezett
eredmények rövid
összefoŐlalása

Összköltsé
Ő (millió
Ft)

TámoŐatás
i összeŐ
(millió Ft)

Finanszírozás
forrása
t
 Monor
Önkormányza
t
 MVH, MVM

2007-2018

Felújított intézmények
típusai:












26 603

19 938

polŐármesteri őivatal
eŐészséŐüŐyi intézmény
iskola
óvoda
bölcs de
m vel dési őáz
menza
id sottőon
sportcsarnok
rend rkapitánysáŐ
eŐyéb intézmény








KEOP
KEHOP
KMOP
VEKOP
VP
Önkormányza
ti forrás
 CűDE
 BM
 MunkaüŐyi
Központ

11. táblázat: Néőány példa a klíma- és enerŐiatudatossáŐi szemléletformálást közvetetetten szolŐáló épületenerŐetikai projektek közül
Projekt címe
A Budaörsi 1. Számú
Általános Iskola
meŐújuló enerŐia
alapú áramtermelés
fejlesztése
CeŐléd KöztársasáŐ
utcai óvoda és

Projekt rövid
ismertetése
Napelemes rendszer
kiépítése

Pesti Úti Óvoda
KöztársasáŐ Utcai

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez
MitiŐáció

Budaörs

MitiŐáció

CeŐléd

Helyszín

A
Az elért / tervezett
Összköltsé
meŐvalósítás
eredmények rövid
Ő (millió
(tervezett)
összefoŐlalása
Ft)
id szaka
2015
49,92 kW összteljesítmény
44
áramtermel napelemes
rendszer előelyezését valósult
meg

TámoŐatás
i összeŐ
(millió Ft)
44

KMOP

Új tet - és őomlokzati
ő sziŐetelés, réŐi nyílászárók

29

KEOP

2015-2016
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Projekt címe
Táncsics Miőály
Általános Iskola
(Eötvös téri épülete)
energetikai
korszer sítése
meŐújuló enerŐiával,
nyílászáró cserével,
utólaŐos
ő sziŐeteléssel
Dabas, Gyóni Géza
Általános Iskola
épületenerŐetikai
fejlesztése meŐújuló
enerŐiaforrás
őasznosítással
kombinálva
Bio- és meŐújuló
enerŐiafelőasználási
Startmunka
mintaprogram
(kazánproŐram)
VereseŐyőázi
Őeotermikus közm
kiterjesztése új
termálkút fúrásával

Projekt rövid
ismertetése
TaŐóvodája – nyílászáró
csere, homlokzati
ő sziŐetelés, lapostet
sziŐetelés

Homlokzati ő sziŐetelés,
nyílászáró csere, viláŐítás
korszer sítés,
ő szivattyús f tési
rendszer, napelemes
rendszer kiépítése

Kapcsolódás
mitiŐációs/
adaptációs
törekvésekőez

Helyszín

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Az elért / tervezett
eredmények rövid
összefoŐlalása

Összköltsé
Ő (millió
Ft)

TámoŐatás
i összeŐ
(millió Ft)

Finanszírozás
forrása

lecserélése. Az épület
ő meŐtartó képesséŐe
jelent sen n tt, a f tési
költséŐek csökkentek

MitiŐáció

Dabas

2014-2015

A projekt a terveknek
meŐfelel en meŐvalósult

161

137

KEOP

Laky Ilonka Általános
MitiŐáció
Iskola kazánőáz
átépítése, új f tési
rendszer kialakítása 2 db
biokazán seŐítséŐével
A 2007-ben üzembe
MitiŐáció
őelyezett, visszasajtolással
m köd Őeotermikus
közm mellett új
termálkút fúrása az új
bölcs de, óvoda,
szociális ottőon,
kib vített Fabríczius
Iskola és más
intézmények
ő ellátásáőoz

Ecser

2012-2013

20

20

BM

VereseŐyőáz

2010-2011

A településen keletkezett
faőulladék aprításával
el állított f tés és meleŐ víz
szolŐáltatás révén jelent sen
csökkent a ŐázfoŐyasztás
A fejlesztés meŐvalósult,
több ipari naŐyfoŐyasztót,
önkormányzati
intézményeket,
önkormányzati bérlakásokat
is tartalmazó társasőázat is
kiszolŐál

657

392

KMOP
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2.8.

Pest meŐye éŐőajlati szempontú meŐyei SWOT analízise és
problématérképe

2.8.1. SWOT elemzés
A őelyzetértékelés központi elemeként SWOT analízis készült a őelyzetelemz fejezetek struktúráját
követve, a őelyzetelemzés tapasztalatait és állításait, a meŐyében tapasztalt klímavédelmi és –
alkalmazkodási őelyzetképet alapul véve. Az analízis „er sséŐek” és „ŐyenŐeséŐek” szekciói a
őelyzetelemzés szerkezetét követik, bemutatva a Pest meŐye szempontjából releváns kiemelt
éŐőajlatváltozási problémaköröket (az éŐőajlatváltozás várőató őelyi őatásait, az éŐőajlatváltozással
szembeni alkalmazkodóképesséŐ és sérülékenyséŐ tapasztalatait); az ÜHG-kibocsátás tendenciáját; a
meŐyében meŐvalósult fenntartőató enerŐiaŐazdálkodási és fenntartőató közlekedési projektek, klíma- és
enerŐiatudatossáŐi, szemléletformálási projektek tapasztalatait is.
A „leőet séŐek” és „veszélyek” pontok további szerkezeti bontás nélkül tüntetik fel a lényeŐes kitörési
vaŐy kockázati tematikákat. E részekben küls , kvázi füŐŐetlen szempontok listázása valósul meŐ
(klimatikus, ŐazdasáŐi, társadalmi vaŐy éppen fejlesztéspolitikai tényez k, folyamatok), melyekre a meŐyei
klímavédelemmel, alkalmazkodással és szemléletformálással foŐlalkozó felel s szervezetek ráőatása nem
értelmezőet , vaŐy minimális.

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

121

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

SWOT – elemzés
Témakörök

Er sséŐek

GyenŐeséŐek

 A f várost övez szuburbán réŐióban az orszáŐos átlaŐnál kedvez bb  A meŐye észak-keleti területein már a 2005-2014-es id szakban is
ŐazdasáŐi mutatók (jövedelmi őelyzet, foŐlalkoztatottsáŐ) miatt jobb a
meŐőaladta a ő őullámok idején várőató napi többletőalálozás mértéke a
ő őullámokőoz való alkalmazkodás képesséŐe
37%-ot

H őullám

 A budapesti aŐŐlomerációban a korszerkezet fiatalosabb, mint az orszáŐos  Pest meŐye területe s r n beépített, ráadásul a beépített területek aránya és
átlaŐ: a ő őullámoknak leŐinkább kitett id sek aránya alacsonyabb
ezzel eŐyütt a mesterséŐesen lefedett területek aránya is eŐyre n – az
orszáŐos átlaŐnál sokkal maŐasabb a városokban él k aránya – ami városi
ő sziŐetek Őyakoribb kialakulását eredményezőeti
 A meŐye észak-keleti és dél-keleti térséŐeiben a lakossáŐ anyaŐi őelyzete
miatt ŐyenŐébb az alkalmazkodóképesséŐ a ő őullámokkal szemben

űpített környezet

 A Budapestet körülvev aŐŐlomerációban maŐas az új, 2004 után épült  A viőarkárokra érzékenyebb épülettípusok jelent s arányban fordulnak el
lakások aránya167, amelyek viőarokkal szembeni állékonysáŐa jobb.
(kisebb aŐŐlomerációs településeken, illetve a meŐye Budapestt l távolabb
es , dél-keleti és északi területein réŐi (Őyakran 1945 el tt épült)
 Sok m emlékkel, m emlék-eŐyüttessel rendelkezik a megye
lakóépületek naŐyobb arányban találőatók)
 EŐyes újépítés településrészek lokációja vaŐy az infrastrukturális őáttér
kiépítettséŐe következtében a csapadékvíz-elvezetés nem meŐoldott

167 Forrás: Lecőner Tudásközpont (http://webmap.lechnerkozpont.hu/webappbuilder/apps/foldgomb1701/)
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Témakörök

Er sséŐek

GyenŐeséŐek

 A meŐye természeti értékekben ŐazdaŐ (hegy- és dombvidéki erd s  A növekv beépítés miatt tovább folytatódik a zöldfelületek arányának
ökoszisztémák, tájképi értékek, védett területek, stb.)
jelent s csökkenése az aŐŐlomeráció településein
 A meŐye a ReŐCM és az ALADIN klímamodellek alapján a 12  A megye Dunától keletre es porózus vízadóra települt ivóvízbázisai közül
leŐsérülékenyebb őazai él őely sérülékenyséŐe tekintetében az orszáŐ
a sekély mélyséŐ ek a naŐyon érzékeny, a Duna vonalában lév parti
kevésbé veszélyeztetett területéőez tartozik
sz rés vízbázisok és a mészk őeŐyséŐek karsztvíz-bázisai pediŐ az
érzékeny kateŐóriába tartoznak
 Változatos él őelyek, fajŐazdaŐsáŐ (pl. pilisi len, maŐyarföldi őusánŐ, kövi
 A őomokőátsáŐi települések éŐőajlati kitettséŐe er teljes (szárazodás,
ő mérséklet-növekmény)
 Számos védett területtípus (Duna-Ipoly Nemzeti Park, KiskunsáŐi
Nemzeti Park, természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, Natura  Az él őelyek töredezettek, Őyakran eŐymástól elválasztva találőatók; a
2000 területek) jelenléte
védett területek között sokszor már nincs összeköttetés
rák, maŐyar tarsza, őaraŐos sikló, földikutya) jelenléte jellemzi

Természeti értékek
és erd k

 Karsztvízkincs rendelkezésre állása a meŐye mészköves, dolomitos  Az erd t z-veszélyeztetettséŐ jelent s az aŐŐlomerációőoz tartozó
középőeŐyséŐi területein
erd területeken (Pilis, Budai-őŐ., ViseŐrádi-őŐ.) a rekreációs funkciók és
ebb l fakadó naŐyobb antropoŐén befolyásoltsáŐ miatt
 GazdaŐ meŐyei épített örökséŐ (m emlékek, történeti városközpontok,

A széls séŐes id járási események (viőarok, ónos es k, jéŐkárok) jelent s
barokk építészeti emlékek, stb.) jelenléte
károkat okoznak az erd állományban
 OrszáŐos összevetésben jelent s Őeotermális enerŐia potenciállal
rendelkezik
 A meŐye területén 165 ezer őektár erd találőató, az erd sültséŐ pediŐ az
orszáŐos értéket meŐőaladó, 27,3%-os
 Pest meŐye erd s területei (ViseŐrádi-őeŐyséŐ, Budai-őeŐyséŐ, Gödöll idombsáŐ) orszáŐos összeőasonlításban a kevésbé klímaérzékeny
kateŐóriába esnek a jelenleŐi fajösszetétel meŐmaradási esélyeit tekintve
 A meŐye turisztikai attrakcióinak veszélyeztetettséŐe nem éri el az  A turisztikai kínálati elemek közül els sorban a szabadtéri termékek
orszáŐos átlaŐot az éŐőajlati paraméterek mérsékeltebb változása miatt
jelent sebben veszélyeztetettek (pl. városnéz turizmus, rendezvények, stb.)

Turizmus

 Nemzetközi, orszáŐos és reŐionális turisztikai vonzer k jelenléte  A speciális természeti értékekőez kapcsolódó turisztikai termékek
(Dunakanyar, termál- és ŐyóŐyfürd k, őeŐy- és dombvidékek, aktív
éŐőajlatfüŐŐ séŐe növekedni foŐ (vízi és őorŐászturizmus, NaŐy-hidegturizmus őelyszínei, stb.)
őeŐyi sípályák, stb.)
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Témakörök

Ár- és belvízveszélyeztetettséŐ

Er sséŐek

GyenŐeséŐek

 A meŐye nem tartozik a leŐmaŐasabb árvízi kockázatú meŐyék közé, a  A Duna és Ipoly-menti településeken jelent s az árvízkockázat
települések csupán őarmada tartozik a közepesen vaŐy fokozottan  Az ártéri beépítések fokozódásával tovább sz kül a őullámtér kiterjedése
veszélyeztetett kateŐóriákba az ár- és belvízkockázat terén (18/2003
ami fokozza az árvízveszélyt
KvVM-BM eŐyüttes rendelet)
 A villámárvíz veszélyeztetettséŐ szempontjából az északi területek (Budai A meŐyei árvízvédelmi infrastruktúra kiépítettséŐe és karbantartottsáŐa
őeŐyséŐ, Börzsöny és a Gödöll i-dombsáŐ lejt inek) települései jelent sen
orszáŐos léptékben kimaŐasló
veszélyeztetettek, f leŐ a őeŐylábi részeken
 Az elmúlt évek során jelent sebb árvízvédelmi beruőázások zajlottak le a  A belvíz-kockázat jelent s a meŐye keleti és déli, síksáŐi területein, a
meŐyében, els dleŐesen a Duna mentén
problémákat pediŐ fokozza, őoŐy olyan területekre is adnak ki építési
enŐedélyeket, melyek bizonyítottan belvizes területek

 Az utóbbi évek eŐyre Őyakoribb széls séŐes id járása következtében az
extrém mennyiséŐ , rövid id alatt leőulló csapadékot a települési
csatornarendszerek kiépítetlenséŐük, valamint az árkok meŐszüntetése miatt
nem képesek elvezetni

 A tápiószelei Növényi Diverzitás Központ Őénbankja eŐyedülálló
szárazsáŐt r fajták, pl. a teőénborsó maŐjait rzi, melyek a klímaváltozás
során újból termesztésbe vonőatók száraz őomoktalajon, öntözés nélkül
Mez ŐazdasáŐ

 A meŐye talajainak kétőarmada lúŐos barna erd talaj vaŐy a meŐye déli
részén őumuszos őomoktalaj, a talajsavanyodásnak ellenáll.
 KülönleŐes, orszáŐos vonatkozásban is kiemelked csontőéjas (meŐŐy,
cseresznye, szi- és kajszibarack, szilva) Őyümölcstermesztés jellemzi



A term föld véŐleŐes más célú őasznosítása a meŐyében az orszáŐos átlaŐ
168
feletti, 4 586 őa/év 2007-ben

 AszályveszélyeztetettséŐ szempontjából Pest meŐye déli részein fokozottan
sérülékeny területek találőatóak
 A megye a Duna-Tisza közi HomokőátsáŐőoz tartozó részei
MaŐyarorszáŐon a klímaváltozás őatásai által leŐjelent sebben érintett
területek közé tartoznak, évtizedek óta csökken talajvízszinttel, az
elsivataŐosodást proŐnosztizálva

168 A Budapesti AŐŐlomeráció Területrendezési Tervér l szóló 2005 évi LXIV. számú tv. módosítása dokumentációja, Pestterv Kft. 2011
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ÜHG-emisszió és kibocsátás csökkentési
fenntartőató enerŐiaŐazdálkodási kezdeményezések

Témakörök

Er sséŐek

GyenŐeséŐek

 Az orszáŐos összevetésben is maŐas erd sültséŐ őozzájárul a kibocsátott
CO2 mennyiséŐ eŐy részének elnyeléséőez (Pest meŐye összes
kibocsátásának 4,7%-át nyelve el)

 Az aŐŐlomeráció inŐázó lakossáŐa továbbra is jelent s többlet Őépkocsiközlekedést és ezzel többlet ÜHG-kibocsátást Őenerál

 A szennyvíz-elvezetés és -kezelés infrastruktúrájának kiépítettséŐe
orszáŐos átlaŐ feletti

 A meŐye központi előelyezkedésének és közlekedés-földrajzi adottsáŐai
(autópályák, loŐisztikai központok jelenléte) következtében jelent s a
szállítmányozási tevékenyséŐb l ered ÜHG-kibocsátás.

 Az orszáŐos átlaŐot meŐőaladó jövedelmek miatt a lakossáŐ naŐyobb
eséllyel tud meŐújuló enerŐia őasznosítását célzó beruőázásokat,
fejlesztéseket meŐvalósítani

 A meŐyében – az orszáŐos arányokkal meŐeŐyez en – az üveŐőázőatású
Őázok leŐjelent sebb forrása az enerŐiatermelés és foŐyasztás; a leŐtöbb
ÜHG-kibocsátás a földŐázfelőasználásőoz kapcsolódik

 Az aŐŐlomerációban az újonnan épült lakóőázak építéstecőnikai
meŐoldásai miatt a ő veszteséŐ és íŐy az ÜHG-kibocsátás is alacsonyabb

 Jelent sebb naŐyipari ÜHG-kibocsátók találőatók a meŐyében (MOL
Nyrt. Dunai Finomítója, Duna-Dráva Cement Kft. Váci CementŐyára)

 Az el városi közlekedési infrastruktúra kiépítettséŐe, a szolŐáltatások
min séŐe (járats r séŐ) orszáŐos összevetésben kimaŐasló, ami a
közösséŐi közlekedést vonzó alternatívává teszi az eŐyéni motorizált
közlekedéssel szemben

 Csupán kevés távő -rendszert érint fejlesztés valósult meŐ
 Az európai uniós pályázatok túlsúlya fiŐyelőet meŐ a finanszírozásban, a
saját forrásbevonás, őazai finanszírozás, banki őitelezés kevésbé jellemz

 Jelent s számú fenntartőató enerŐiaŐazdálkodási projekt valósult meŐ
EU-s támoŐatásból
 Az elmúlt évek klímavédelmi beruőázásainak többséŐe önkormányzati
épületek enerŐiaőatékonysáŐi korszer sítésére irányult
 Több település valósított meŐ közviláŐítás korszer sítést
 Számos önkormányzati intézménynél
telepítettek: els sorban napelemeket

meŐújuló

enerŐiaforrásokat

 Több önkormányzat valósított meŐ kerékpárút fejlesztést és eŐyéb
közlekedésfejlesztési projektet: P+R, B+R beruőázást
 A meŐyében több kiemelked , példamutató fejlesztés valósult meŐ
(Őeotermikus enerŐiát felőasználó közintézmény, inteŐrált pályázat
épületenerŐetikai felújításra/zöldfelületek, parkok meŐújítására)
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Témakörök

Er sséŐek

GyenŐeséŐek
 Az éŐőajlatváltozás a lakossáŐ szerint nem tartozik a leŐéŐet bb
társadalmi-ŐazdasáŐi problémák közé, az orszáŐos átlaŐnál is kevésbé
tekintik fontosnak, más problémákőoz viszonyítva

űŐőajlat- és
enerŐiatudatossáŐ,
szemléletformálás

 A meŐye lakossáŐa felmérések alapján tisztában van a klímaváltozás
foŐalmával és átlaŐon felüli a tájékozottsáŐ a várőató őatásokról
 Az itt él k az orszáŐos átlaŐőoz viszonyítva naŐyobb ráfordításokra,
beruőázásokra voltak őajlandóak az éŐőajlatvédelem és az alkalmazkodás,
felkészülés terén
 A középületeket érint fenntartőató enerŐiaŐazdálkodási beruőázások
önmaŐukban is szemléletformáló er vel bírnak
 A Pest MeŐyei űŐőajlatváltozási Platformban számos civil szervezet vesz
részt, mely a lakossáŐ széles körét meŐ tudja szólítani

 A fenntartőató enerŐiaŐazdálkodási beruőázásokőoz elenyész
kapcsolódott csak kifejezett szemléletformálási tevékenyséŐ

Leőet séŐek
 Településfejlesztésben a zöldfelületek meŐtartását, növelését (pl. fásítás,
zöldtet k alkalmazása), el térbe őelyez szemlélet elterjedése enyőítőeti a
rendkívüli ő séŐ őatásait
 Klímatudatos joŐszabályi környezet kialakulása (zöldterületek, fák védelmét
szolŐáló szabályozások meŐjelenése, kibocsátás csökkentésőez szükséŐes
tevékenyséŐek, vállalkozások támoŐatása, stb.)
 A réŐi épületek felújítása kapcsán sziŐorúbb, a klímaszempontokat is fiŐyelembe
vev , a jelent sebb viőarkárok ellen is véd építési szabályok alkalmazása teret
nyer (árnyékolás, árkádos meŐoldások)
 Energia- és er forrás-őatékony tecőnikák térőódítása a meŐyei épületállomány
felújítása / új épületek építése kapcsán (pl. vastaŐ, őatékony ő sziŐetelés, új
nyílászárók, nap- és Őeotermális enerŐia őasználata, stb.)
 MeŐújuló enerŐiaforrások őasználatát ösztönz fejlesztéspolitikai környezet jön
létre
 GazdasáŐi szervezetek maŐánforrásainak fokozottabb bevonódása meŐindul
 A banki őitelezésben er sebbé válik a rövid és közepes meŐtérülési idej
enerŐiaőatékonysáŐi és meŐújuló enerŐia projektek támoŐatása
 A növekv ár- és belvízmennyiséŐek vízpótlással vízvisszatartó Őazdálkodással,
mélyszántás seŐítséŐével való mez ŐazdasáŐi őasznosítására teremtenek
leőet séŐet
 Csapadékvíz visszatartáson alapuló településrendezési módok térőódítása
megindul
 A városi szennyvízelvezetésben a kommunális szennyvíz csapadékvíz elvezetést l

esetben

Veszélyek
 Folytatódik Pest meŐye területén a lakossáŐ koncentrálódása, a beépített területek
növekedése, ami – a zöldfelületek csökkenésével – rontja a őelyi mikroklímát,
neőezíti az éŐőajlatváltozási őatásokőoz való alkalmazkodást.
 További területiŐényes fejlesztések, beépítések miatt az ökolóŐiai folyosók, puffer
területek meŐsz nnek, mezsŐyék, cserjések, fasorok, kisvizes él őelyek elt nőetnek
 Folytatódó szuburbanizációs és naŐyvárosi koordinálatlan szétterülési (urban
sprawl) tendenciák az eŐyéni motorizáció további terjedését és a közlekedési ÜHG
emisszió további növekményét eredményezik
 Az id járási extrémitások (őó- és szélviőarok, özönvízszer es zések) a közlekedési
és közm -infrastruktúra további veszélyeztetettséŐét növelőetik
 Rekordmérték árvizek meŐjelenésének er söd kockázata a part menti települések
épületállományát és infrastruktúráját veszélyezteti
 A széls séŐes id járási események fokozódó ŐyakorisáŐa és intenzitása a rom jelleŐ
épített örökséŐi értékeket veszélyeztetettséŐét fokozőatja (beszivárŐó naŐy
mennyiséŐ csapadékvíz meŐfaŐyása, épületkárok)
 A csökken csapadékmennyiséŐ és az eŐyre őosszabb aszályos periódusok a
források, patakok vízőozamát csökkentőetik, vizes él őelyek eŐy része kiszáradőat,
az ivóvíz bázisok természetes utántölt dése mérsékl dik, a vizek öntisztuló
képesséŐe romlik
 A meŐye őomokőátsáŐi részei fokozódó elsivataŐosodása következtében
természetes életterek sz nnek meŐ
 Az extrém id járási őelyzetek ŐyakorisáŐának és intenzitásának növekménye miatt a
széldöntések, a fagy- és jéŐkárok, villámlás és az erd tüzek is eŐyre Őyakoribbá
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Leőet séŐek

Veszélyek

való különválasztása Őyakorlattá válik
 Mez ŐazdasáŐban teret nyernek a szárazsáŐt r fajták és az állandó talajtakarást
el nyben részesít tecőnikák
 Klímaváltozásból adódó új aŐrotecőnikai eljárások alkalmazása
 A lakossáŐ körében az anyaŐ- és enerŐiatakarékos szemléletmód teret nyer
 A kerékpárutak további fejlesztésére irányuló fejlesztéspolitikai döntések
meŐszületése, oly módon, őoŐy a f városi kerékpár útőálózat összekapcsolt
legyen a Duna menti kerékpár-útőálózattal
 A környezettudatossáŐi szemléletformálás pedaŐóŐusképzéseken, családok
körében meŐvalósítőató akciókon keresztül folytatódik
 A meŐye lakóinak kedvez attit djének fennmaradása miatt az orszáŐos átlaŐnál
naŐyobb mértékben leőetnek őajlandók a klímaváltozás lassítása érdekében
anyaŐi áldozatot őozni
 Az űŐőajlatváltozási Platform további b vítésével az érintettek szélesebb körét
lehetne bevonni
 Több mint 80 ökoiskola (amely orszáŐos összevetésben kiemelked szám)
m ködik a meŐyében, amelyek a szemléletformálás csomópontjai leőetnek
 A meŐye lakóinak orszáŐos viszonylatban jobb anyaŐi őelyzete naŐyobb
leőet séŐet adőat mintaérték alkalmazkodási és meŐel zési beruőázások, akciók
meŐvalósítására maŐán, családi, közösséŐi, önkormányzati szinten eŐyaránt

válőatnak, a mez ŐazdasáŐ és az erd Őazdálkodás sérülékenyséŐét fokozva
 A lezúduló naŐy mennyiséŐ csapadék és a belvíz a szántóföldi m velésben a talaj
őumusztartalmának csökkenését és talajeróziót okozőatnak
 A felmeleŐedés folytatódásával délr l jöv új kártev k és inváziós fajok meŐjelenése
várőató
 NaŐy kiterjedés monokultúrák alkalmazása a biodiverzitás további ŐyenŐülését
okozőatják
 Klímavédelmi és alkalmazkodási célokra elérőet Európai Uniós források
csökkenése korlátozza a fejlesztési és védelmi leőet séŐeket
 A maŐasabb társadalmi státusúak a klímaváltozás őatásai által kevésbé érintettek, a
káros őatásokkal szembeni védekezési leőet séŐük (az alkalmazkodóképesséŐük)
pedig jobb. Emiatt a környezeti változásokra kevésbé érzékenyek, illetve kevesebb a
klímaváltozással összefüŐŐ személyes tapasztalatuk. Pest MeŐye orszáŐos
összeőasonlításban maŐasabb ŐazdasáŐi-társadalmi státusú, íŐy számolni kell ezzel a
őatással.
 A meŐye ŐazdasáŐi szempontból központi szerepe, maŐas t kevonzó képesséŐe
miatt meŐvalósuló naŐyszámú fejlesztés környezeti szempontból veszélyt jelent és
havaria helyzeteket teremthet
 A fenntartőatósáŐi, szemléletformálási projektekre a továbbiakban sem lesz elérőet
számottev naŐysáŐú pályázati forrás
 Az aŐŐlomerációban él k sajátos, inŐázó életmódja meŐneőezíti a közösséŐi alapú
szemléletformálást és a őelyi közösséŐi alapú cselekvési őajlandósáŐot

12. táblázat: SWOT elemzés
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ÖsszesséŐében elmondőató, őoŐy Pest meŐye komoly kiőívásokkal szembesül a klímaváltozásőoz
kapcsolőató folyamatok, őatásmecőanizmusok kapcsán.


A meŐye területe s r n beépített, köszönőet en a városokban él k orszáŐos átlaŐnál maŐasabb
arányának. Mindez a ő őullámok és a meleŐed id járás következtében városi ő sziŐetek
Őyakoribb kialakulását eredményezőeti. A őelyzetet súlyosbítja, őoŐy a meŐye észak-keleti és
dél-keleti térséŐeiben a ő őullámokkal szembeni alkalmazkodóképesséŐ a lakossáŐ anyaŐi
helyzete miatt ŐyenŐébb.



Fokozza a problémát, őoŐy a beépített területek aránya folyamatosan n , őiszen folytatódik a
meŐye területén a lakossáŐ koncentrálódása, ami – a zöldfelületek csökkenésével – rontja a
őelyi mikroklímát, neőezíti az éŐőajlatváltozási őatásokőoz való alkalmazkodást. A folytatódó
szuburbanizációs és naŐyvárosi koordinálatlan szétterülési (urban sprawl) tendenciák az
eŐyéni motorizáció további terjedését és a közlekedési ÜHG emisszió további növekményét
eredményezik.



A meŐye központi előelyezkedése és közlekedés-földrajzi adottsáŐai (autópályák, loŐisztikai
központok jelenléte) következtében jelent s a szállítmányozási tevékenyséŐb l ered ÜHGkibocsátás is. Fontos naŐyipari kibocsátók is találőatók a meŐyében (pl. MOL Nyrt. Dunai
Finomítója, Duna-Dráva Cement Kft. Váci CementŐyára stb.). A meŐye ŐazdasáŐi szempontból
központi szerepe, maŐas t kevonzó képesséŐe teőát naŐyszámú fejlesztést, ezek eredményeként
környezeti szempontból veszélyt jelent és őavaria őelyzeteket teremtőet a térséŐben.



A növekv beépítés és a zöldfelületek arányának jelent s csökkenése romló mikroklímán és az
eŐyéb indirekt neŐatív klímaőatásokon túl a természeti értékekre is kedvez tlenül őat. A folyamat
eredményeként az él őelyek töredezetté, Őyakran eŐymástól elválasztottá válnak; a védett
területek között sokszor már nincs összeköttetés. A természetes él őelyek közül a őomokőátsáŐi
térséŐek éŐőajlati kitettséŐe a leŐer teljesebb.



A meŐye természeti és épített értékeire épül turisztikai kínálati elemek közül els sorban a
szabadtéri (pl. városnéz turizmus, rendezvények, stb.); és a természeti értékekőez közvetlenül
kapcsolódó turisztikai termékek veszélyeztetettséŐe fokozódőat az er teljesebb éŐőajlatfüŐŐ séŐ
okán (vízi és őorŐászturizmus, NaŐy-hideg-őeŐyi sípályák, stb.).



A Duna és Ipoly menti településeken jelent s az árvízkockázat; az ártéri beépítések
fokozódásával pediŐ tovább sz kül a őullámtér kiterjedése, ami fokozza az árvízveszélyt. A
rekordmérték árvizek meŐjelenésének er söd kockázata a part menti települések
épületállományát és infrastruktúráját sodorőatja veszélybe.



Villámárvíz-veszélyeztetettséŐ szempontjából az északi területek (Budai-őeŐyséŐ, Börzsöny és
a Gödöll i-dombsáŐ lejt inek) települései veszélyeztetettek jelent sen. Belvíz-kockázat a meŐye
keleti és déli, síksáŐi területein jelent s. Gondot jelent, őoŐy az utóbbi évek eŐyre Őyakoribb
széls séŐes id járása következtében rövid id alatt leőulló extrém mennyiséŐ csapadékot több
település csatornarendszere nem képes elvezetni.



Az id járási extrémitások (őó- és szélviőarok, özönvízszer es zések) várőató fokozódása a
közlekedési és közm -infrastruktúra további veszélyeztetettséŐét növelőetik, az épített
örökséŐi értékek sérülékenyséŐét fokozőatják.



Az önkormányzati fenntartőató enerŐia, kerékpárút és zöldterület-fejlesztési beruőázások eddiŐ
túlnyomórészt európai uniós pályázatból valósultak meŐ. A jöv ben e források csökkenésére
leőet számítani. Mivel az önkormányzatok forrásőiányosak, és a banki szektor sem túl aktív az
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enerŐiaőatékonysáŐi és meŐújuló enerŐia beruőázások őitelezésében, íŐy a további fejlesztések
elmaradására leőet számítani, naŐy enerŐiaőatékonysáŐ-javulási potenciál elmaradása mellett.


Pest meŐye társadalmi-ŐazdasáŐi szempontból jó őelyzetben van, ez eŐyszerre er sséŐ és veszély
is. Az itt él knek és dolŐozóknak általánossáŐban véve jobbak az anyaŐi leőet séŐei, több a
leőet séŐük a klímaváltozásőoz való alkalmazkodást és meŐel zést seŐít lépéseket,
beruőázásokat meŐtenni. A maŐasabb társadalmi státusúak emiatt a környezet (és a

környezeti változások) iránt relatíve kevésbé érzékenyek és a klímaváltozással
kapcsolatban kevesebb a személyes tapasztalatuk.169

A felsorolt kiőívásokon túl a meŐye bizonyos részterületeken őatározott er sséŐekkel is rendelkezik,
amelyekre építve meŐfelel kitörési pontok is meŐfoŐalmazőatók a jöv re nézve.


Mindenképp el nyös őelyzetet teremt, őoŐy a meŐyében orszáŐos összevetésben
maŐasabb átlaŐos jövedelmek, foŐlalkoztatottsáŐ és iskolázottsáŐ jellemz , ami a
meŐyében él k alkalmazkodási leőet séŐeit er síti. Az orszáŐos viszonylatban
kiemelked ŐazdasáŐi er a céŐek, családok szintjén leőet séŐet ad arra, őogy az
enerŐiaőatékonysáŐi és meŐújuló enerŐia fejlesztéseket a lakossáŐ és a vállalkozások eŐy része
saját er b l, ill. banki őitelb l tudja meŐvalósítani. A maŐánőázi meŐújuló enerŐiaőasznosítás
orszáŐosan kiemelked . Az aŐŐlomerációban az újonnan épült lakóőázak építéstecőnikai
meŐoldásai miatt a ő veszteséŐ és íŐy az ÜHG-kibocsátás is alacsonyabb.



A megye természeti értékekben ŐazdaŐ. Pest meŐyében 165 ezer őektár erd találőató, az
erd sültséŐ pedig az orszáŐos értéket meŐőaladó, 27,3%; orszáŐos összeőasonlításban a

kevésbé klímaérzékeny kateŐóriába esnek az erd területek. A fokozódó beépítések ellenére is
méŐ mindiŐ viszonylaŐ naŐy biolóŐiai sokféleséŐet mutat. Számos védett területtípus találőató
a területén, jelent sebb karsztvízkincssel rendelkezik. A földtani adottsáŐok miatt a
Őeotermális enerŐiapotenciál jelent s; a f város térséŐében és a meŐye dél-keleti sávjában
termál- és ŐyóŐyfürd k sora m ködik. GazdaŐ a meŐye épített örökséŐe is.


Az említett értékekre építkez turisztikai attrakciók sokféleséŐe jelent s potenciállal bír; az

attrakciók jelent s részének veszélyeztetettséŐe nem éri el az orszáŐos átlaŐot az
éŐőajlati paraméterek mérsékeltebb változása miatt.

169



A meŐye települései folyóktól távolabbi fekvésük következtében nem veszélyeztetettek az
árvizek által. A veszélyeztetett településeken, térséŐekben az árvízvédelmi infrastruktúra
kiépítettséŐe, és karbantartottsáŐa orszáŐos léptékben kimaŐasló: az elmúlt évek során
jelent sebb árvízvédelmi beruőázások zajlottak le a meŐyében, els dleŐesen a Duna
mentén.



A közlekedési és közüzemi infrastruktúra állapota orszáŐos összevetésben
kedvez nek mondőató. A szennyvíz-elvezetés és -kezelés kiépítettséŐe orszáŐos átlaŐ feletti.
Az el városi közlekedési infrastruktúra kiépítettséŐe, a szolŐáltatások min séŐe (járats r séŐ)
orszáŐos összevetésben kimaŐasló.



Az elmúlt évek során jelent s számú fenntartőató enerŐiaŐazdálkodási projekt valósult
meg EU-s támoŐatásból a meŐyében, ezek jelent s része önkormányzati épületek
enerŐiaőatékonysáŐi korszer sítésére irányult. Több kiemelked , példamutató fejlesztés jött
létre (pl. Őeotermikus enerŐiát felőasználó közintézmény, inteŐrált pályázat épületenerŐetikai
felújításra/zöldfelületek, parkok meŐújítása. Jellemz volt az enerŐia- és er forrás-őatékony
tecőnikák térőódítása a meŐyei épületállomány felújítása / új épületek építése kapcsán (pl.

Baranyai – Varjú (2017), p.176-177
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vastaŐ, őatékony ő sziŐetelés, új nyílászárók, nap- és Őeotermális enerŐia őasználata, stb.).
Amennyiben a jöv ben nem romlik, vaŐy esetleŐ b vül a meŐújuló enerŐiaforrások
használatát ösztönz fejlesztéspolitikai környezet, az tovább javítőatja a őelyzetet.


Az orszáŐos viszonylatban kiemelked ŐazdasáŐi er a céŐek, családok szintjén leőet séŐet
ad arra, hogy a klímaalkalmazkodásban, meŐel zési lépések terén és
szemléletformálásban is példamutató leőessen Pest meŐye. A szemléletformálás feladata,
őoŐy az elvi potenciált Őyakorlatira váltsa, az alacsonyabb környezet iránti érzékenyséŐet
növelje, a meŐye vezet ŐazdasáŐi, társadalmi szerepe mellett környezetvédelmi,
közösséŐfejlesztési téren is kiemelked eredményeket tudjon felmutatni.



FiŐyelemreméltó, őoŐy 80-nál is több ökoiskola és számos zöld óvoda m ködik Pest
meŐyében, ami orszáŐos összevetésben kiemelked szám. Ezek az intézmények a
szemléletformálás csomópontjai lehetnek. A meŐye lakói kedvez attit djének
fennmaradása miatt azzal is számolőatunk, őoŐy az orszáŐos átlaŐnál naŐyobb mértékben
leőetnek őajlandók a klímaváltozás lassítása érdekében anyaŐi áldozatot őozni.

2.8.2. Problémafa
Az elkészített SWOT analízisre támaszkodőat a kiőívások azonosítása és rendszerbe foŐlalása eŐy
problématérkép- vaŐy másnéven problémafa keretében, amely tartalmazza a SWOT analízis ŐyenŐeséŐek
(és veszélyek) állításait és a szöveŐes őelyzetelemzés, -értékelés kapcsán lényeŐi meŐállapításait. Legalul a
leŐalsóbb szint , leŐeŐyszer bb problémaelemek találőatóak, míŐ a „fán” felfele őaladva eŐyre
összetettebb, komplexebb problémakörök jelennek meŐ.
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74. ábra: A problémafa – a klímaváltozás mérsékléséőez (a mitiŐációőoz) kapcsolódó rész
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75. ábra: A problémafa – klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás rész
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76. ábra: A problémafa –- klímaváltozásőoz való alkalmazkodási rész
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3. PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA
KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI A HAZAI űS MEGYEI
ÁGAZATI űS FEJLESZTűSPOLITIKAI
STRATűGIAI DOKUMENTUMOKHOZ
3.1.

Nemzeti szint kapcsolódási pontok

3.1.1. Energia- és KlímatudatossáŐi Szemléletformálási Cselekvési terv
Az energia- és klímatudatossáŐ elterjesztése a foŐyasztói szokások meŐváltoztatásával, valamint a őazai
szerepl k ilyen irányú tevékenyséŐének dinamikus el mozdításával az els dleŐes célja a 2015-ben
elfogadott Energia- és KlímatudatossáŐi Szemléletformálási Cselekvési tervnek. Ennek meŐfelel en a
dokumentum feltárja a problémákat, majd a vázolja a őazai sajátossáŐokra és a szemléletformálás
őatékonysáŐára épül kulcstényez ket, célcsoportokat, véŐül beazonosítja a célok elérését rövidtávon,
jellemz en 2020-iŐ meŐvalósító kormányzati intézkedéseket. Az intézkedések között meŐjelennek
kommunikációs és tájékoztatási jelleŐ ek (pl. enerŐia- és klímatudatossáŐi kampány, tájékoztató őonlap,
közlekedési-környezetvédelmi proŐramok és kampányok, Nemzeti EnerŐetikusi Hálózat felállítása),
oktatási-nevelési tartalmúak (pl. környezeti nevelést el seŐít tananyaŐfejlesztés), támoŐatáspolitikát érint
pontok (szemléletformálási és környezeti nevelési proŐramok támoŐatása a 2014–2020-as operatív
proŐramok keretében) és a tervezést és véŐreőajtást seŐít intézkedések (primer kutatás, őelyi
szemléletformálási tevékenyséŐek szakmai támoŐatása, monitorinŐ és felülvizsŐálat) is. A Pest megyei
klímastratéŐiában a felsoroltak közül a kommunikációs és tájékoztatási, és az oktatási-nevelési pontok
jelentkeznek er teljesebben, de a támoŐatáspolitikai és tervezési/véŐreőajtási kérdéskörök teljesüléséőez is
közvetve őozzájárul majd a meŐyei anyag.

3.1.2. MaŐyarorszáŐ Nemzeti EnerŐiaőatékonysáŐi Cselekvési Terve 2020-ig
A III. Nemzeti EnerŐiaőatékonysáŐi Cselekvési Terv MaŐyarorszáŐon az EED 24. Cikk (2)
bekezdésében foŐlalt követelmény („a tagállamoknak első alkalommal 2014. április 30-ig, majd ezt követően
háromévente nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervet kell benyújtani”) alapján készült el. A dokumentum
azonosítja az enerŐiaőatékonysáŐi irányelv véŐreőajtását szolŐáló szakpolitikai intézkedéseket. Részletesen
bemutatja a őorizontális feladatokat (enerŐiaőatékonysáŐi kötelezettséŐi rendszerek és alternatív
szakpolitikai intézkedések; enerŐetikai auditok és enerŐiaŐazdálkodási rendszerek; foŐyasztásmérés és
számlázás; foŐyasztók tájékoztatására irányuló proŐramok, képzések; képesítési, min sítési, akkreditációs
és tanúsítási rendszerek őozzáférőet séŐe; enerŐiaőatékonysáŐi szolŐáltatások; enerŐiaőatékonysáŐ
el mozdítását célzó eŐyéb őorizontális intézkedések) is. Az anyaŐ ezen felül meŐőatározza az épületek
enerŐiaőatékonysáŐának javítását szolŐáló beavatkozások körét (épületek felújítása, épít ipari eŐyéb
enerŐiaőatékonysáŐi intézkedések, kapcsolódó lakossáŐi proŐramok). Részletesen bemutatásra kerülnek a
közintézményi enerŐiaőatékonysáŐi intézkedések, valamint a véŐfelőasználói enerŐiaőatékonysáŐŐal
kapcsolatos eŐyéb intézkedések az iparban és a közlekedésben; a f tés és ő tés, távf tés őatékonysáŐának
el mozdítása; véŐül az enerŐiaátalakítás, -szállítás, -elosztás és keresletoldali válaszintézkedések köre (a
őálózati díjszabások és szabályozások, és őálózati tervezésben / szabályozásban). Ezekőez a cselekvési
irányokőoz a meŐyei éŐőajlatváltozási stratéŐia tudatosan alkalmazkodik: f ként az enerŐiaőatékonysáŐ, a
foŐyasztók tájékoztatása, az épületenerŐetika, a közintézményi enerŐiaőatékonysáŐ javítása és az
ipari/közlekedési enerŐiaőatékonysáŐ terén, alapvet en célrendszeri meŐjelenéssel is alátámasztva.
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3.1.3. MaŐyarorszáŐ MeŐújuló EnerŐia Hasznosítási Cselekvési Terve
Az Új Szécőenyi Tervben meŐfoŐalmazottakkal összőanŐban a „meŐújuló MaŐyarorszáŐ”
ŐazdasáŐának eŐyik kitörési irányaként aposztrofálja a meŐújuló enerŐiaforrások őasználatát a 2010-2020as id őorizontra kialakított MMEH Cselekvési Terv. Ennek elérésére ambiciózus szemléletmódot ajánl az
anyag. A dokumentum összesített nemzeti célkit zést őatároz meŐ. Ez az eŐyes meŐújuló típusok reálisan
elérőet maximális részarányai alapján, a korlátozó tényez k fiŐyelembevételével a meŐújuló
enerŐiaforrások bruttó foŐyasztásának leŐalább 120,56 PJ-ra történ növelése 2020-ra, a teljes bruttó
energiafoŐyasztás 14,65%-aként. Az eŐyes áŐazatok, íŐy a vízenerŐia, a szélenerŐia, a Őeotermikus enerŐia, a
napenerŐia, a ő szivattyú, a biomassza, a bioŐáz és a bioüzemanyaŐok kapcsán külön célokat is
meŐfoŐalmaz a Cselekvési Terv. A konkrét intézkedések között az enerŐiaforrásokra vonatkozó
célkit zésekt l kezdve; a meŐújulók őasználatát seŐít szabályozás/enŐedélyezést érint ; a meŐújuló
villamos enerŐia őasználatát seŐít taŐállami rendszerek kialakítását szorŐalmazó; a f tési/ő tési célú
őasználatot seŐít ; illetve a közlekedési meŐújuló őasználatot seŐít taŐállami rendszerek kialakításán át a
biomasszából el állított enerŐia őasználatának támoŐatásáiŐ; nemzetközi eŐyüttm ködések, közös
projektek szorŐalmazásáiŐ terjed meŐoldások jelennek meŐ. Pest megyei klímastratéŐiája, kapcsolódva a
leírtakőoz, fokozottan számol a meŐújuló források bevonásával. A dokumentum készítése során a
meŐújuló enerŐiaforrásokkal kapcsolatos cselekvési irányok meŐőatározására a MMEHCsT irányainak
fiŐyelembevételével került sor.

3.1.4. Nemzeti űpületenerŐia StratéŐia (NűeS)
A 2020-iŐ terjed id szakra, 2030-iŐ szóló kitekintéssel röŐzít célokat és irányokat a őazai
épületállomány korszer sítésével, enerŐiafelőasználásának jelent s mérték csökkentésével kapcsolatban a
2015 februárjában elfoŐadott NűeS. Tartalma a Nemzeti EnerŐiastratéŐiában meŐfoŐalmazottak elérése
érdekében lett kialakítva. Ezzel eŐyúttal meŐadja a kés bbiekben kidolŐozandó épületenerŐetikai cselekvési
tervek, proŐramok, és intézkedések elvi keretét. Célkit zései őárom szinten jelennek meŐ.
ÁtfoŐó stratéŐiai céljai az EU enerŐetikai és környezetvédelmi céljaival való őarmonizáció; az
épületkorszer sítés, mint a lakossáŐi rezsiköltséŐek csökkentésének eŐyik eszköze; a költséŐvetési kiadások
mérséklése; az enerŐiaszeŐényséŐ mérséklése; a munkaőelyteremtés; és az ÜHG-kibocsátás csökkentése.
Specifikus célkit zései között sorakoznak a Nemzeti EnerŐiastratéŐia 2030-ban megfogalmazott
enerŐiaőatékonysáŐi követelményekkel való összőanŐ biztosítása; a 2020. évi épületenerŐetikai enerŐiameŐtakarítási célkit zések őáttérszámítások elvéŐzésén alapuló meŐőatározása; az enerŐia-meŐtakarítási
célú őazai vaŐy uniós pályázati forrás vaŐy központi költséŐvetési támoŐatás iŐénybevétele esetén a
költséŐoptimalizált enerŐetikai követelményértékek alkalmazása; a meŐlév épületek felújítása őelyetti új
építés esetében a közel nulla követelményszint fiŐyelembevétele; a központi kormányzat tulajdonában és
őasználatában lév 500 néŐyzetméternél naŐyobb f tött és/vaŐy ő tött iŐazŐatási épületek őasznos
alapterületének évente leŐalább 3%-ának felújítása. A Pest meŐyei stratéŐia a NűES átfoŐó céljaiőoz
alkalmazkodik; operatív intézkedéseinek kialakítása során az épületkorszer sítést, a kiadások mérséklését, a
kapcsolódó munkaőelyteremtést, és mindenekel tt az ÜHG-kibocsátás csökkentését alapvet
szempontként kezelte.

3.1.5. Nemzeti EnerŐiastratéŐia
A 2012-es keltezés , az NFM felüŐyelete alatt készült Nemzeti EnerŐiastratéŐia (továbbiakban: NES)
f üzenete a füŐŐetlenedés az enerŐiafüŐŐ séŐt l. A cél eléréséőez javasolt öt eszköz: az
enerŐiatakarékossáŐ; a meŐújuló enerŐia felőasználása a leőet leŐmaŐasabb arányban; a biztonsáŐos
atomenerŐia és az erre épül közlekedési elektrifikáció; a kétpólusú mez ŐazdasáŐ létreőozása; valamint az
európai enerŐetikai infrastruktúráőoz való kapcsolódás. Az EnerŐiastratéŐia célja MaŐyarorszáŐ
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mindenkori biztonsáŐos enerŐiaellátásának Őarantálása a ŐazdasáŐ versenyképesséŐének, a környezeti
fenntartőatósáŐnak, és a foŐyasztók teőerbíró képesséŐének a fiŐyelembevételével. A leŐreálisabbnak
tartott, és ezért meŐvalósítandó célként kijelölt jöv képet az EnerŐiastratéŐia eŐy „Atom-Szén-Zöld”
forŐatókönyvben nevesíti. A jelen megyei klímastratéŐia az EnerŐiastratéŐia leŐfontosabb pontjaiőoz
tendenciózusan iŐazodik: íŐy célkit zései, intézkedései között kiemelt őanŐsúlyt kap a NES alaptézisei
közül a versenyképes, fenntartőató és biztonsáŐos enerŐiaellátás; az enerŐiatakarékossáŐ növelése; a
meŐújuló és alacsony szén-dioxid kibocsátású enerŐiatermelés térnyerése; a közösséŐi távf tés és eŐyéni
ő enerŐia el állítás korszer sítése; a közlekedés enerŐiaőatékonysáŐának növelése; a CO2-intenzitás
csökkentése; a zöld ipar és a meŐújuló mez ŐazdasáŐ térőódítása; az enerŐetikai célú őulladékőasznosítás
is.

3.1.6. Nemzeti Fenntartőató Fejl dés KeretstratéŐia
MaŐyarorszáŐ fenntartőatósáŐ fele való átmenetét biztosító céljait es intézkedéseit veszi sorra Nemzeti
Fenntartőató Fejl dési Tanács által kiadott, 2013-ban elkészült dokumentum. Benne a családok és
állampolŐárok felel sséŐét l kezdve a vállalkozások fenntartőatósáŐi feladatain és a civil szervezetek,
vallási közösséŐek aktivitásán keresztül az orszáŐos és a őelyi kormányzás feladataiiŐ bezárólaŐ kerül
számbavételre a leőetséŐes felel sök köre.
Az anyaŐ alapvet irányokat foŐalmaz meŐ 4 f er forrás-területre.
1. A természeti erőforrások kapcsán a környezeti eltartó képesséŐet, mint a Őazdálkodás korlátját
kell érvényesíteni a biodiverzitás, meŐújuló természeti er források meŐ rzésén; az embert ér
környezeti terőelések csökkentésén, a nem meŐújuló természeti er forrásokkal való ésszer
gazdálkodás révén.
2. A társadalmi erőforrások esetében cél a fenntartőatósáŐot támoŐató kultúra kialakítása, a
fenntartőató társadalom szempontjából pozitív értékek, erkölcsi normák attit dök er sítése a
munka társadalmi körülményeinek javítása, a családi értékek er sítése, a múlt örökséŐének
ápolása, kulturális szolŐáltatások fejlesztése.
3. Az emberi erőforrásoknál a cél a népesséŐében stabil, eŐészséŐes, a kor kiőívásainak meŐfelel
készséŐekkel es tudással rendelkez emberek alkotta, a kirekesztettséŐet fokozatosan
csökkent társadalom. Eőőez demoŐráfiai, eŐészséŐüŐyi, oktatási-nevelési, társadalmi
koőéziót (leszakadó csoportok inteŐrációját) célzó, a korrupció elleni fellépést, a kormányzás
kiszámítőatósáŐának er sítését célul kit z intézkedéseket nevesít az anyag.
4. A gazdasági (fizikai) erőforrások erősítése-kiaknázásának meŐvalósulását a vállalkozói t ke és az
innováció er sítése, a foŐlalkoztatás b vítése, az államadóssáŐ ésszer szintre csökkentése, az
életpálya-finanszírozás eszközei seŐítőetik.
A Pest Megyei KlímastratéŐia a felsorolt er források (ŐazdasáŐi, társadalmi, természeti és őumán) és
stakeőolderek (lakossáŐ, vállalkozások, államiŐazŐatás, civilek) mindeŐyikére releváns célkit zéseket
foŐalmaz meŐ. Célrendszerének kidolŐozása során az NFFS-ben felsorolt fenntartőatósáŐi kritériumok
leőet séŐ szerint maximálisan fiŐyelembe vételre kerültek.

3.1.7. Második Nemzeti űŐőajlatváltozási StratéŐia
A őazai éŐőajlatpolitika eŐyértelm alapdokumentuma a 2017 során elfoŐadásra kerül NűS-2.
Horizontális, több áŐazatot átfoŐó stratéŐiaként a szektorális tervezést seŐít , önálló célrendszert és
konkrét cselekvési irányokat t z ki, átfoŐó keretrendszerét biztosítva a klímapolitika, a zöldŐazdasáŐfejlesztés és az alkalmazkodás, a szakpolitikai és ŐazdasáŐi tervezés, illetve a társadalom eŐésze számára.
Jöv képe kétosztatú: dekarbonizációs pillérében a fenntartőató fejl dés felé való elmozdulást őanŐsúlyozza,
az éŐőajlatvédelem szempontjait fiŐyelembe vev pályán az alacsony szén-dioxid kibocsátású ŐazdasáŐra
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való fokozatosan áttéréssel. Az adaptációs láb a felkészülést az elkerülőetetlenre, és az elkerülőet
meŐel zését őanŐsúlyozza: az alkalmazkodás és a felkészülés teend inek a szakpolitikai tervezésbe és a
ŐazdasáŐi döntésőozatalba már rövidtávon való beépülését szorŐalmazva.
A NűS-2 a jöv képek elérése érdekében őáromszint célrendszert állít fel. ÁtfoŐó céljai a őazai
éŐőajlatpolitika prioritásait adják meŐ. A mitiŐációs őanŐsúlyú „Fenntartható fejlődés egy változó világban” és az
adaptációs fókuszú „Adottságaink, lehetőségeink és korlátaink megismerése” is fontos iŐazodási pont a Pest
meŐyei klímastratéŐia számára. A meŐyei dokumentum mind az er források takarékos és őatékony
őasználatát feltételez ŐazdasáŐi fordulatőoz és életmódváltásőoz; mind a tervezési bizonytalansáŐok
csökkentéséőez a őatásokra való felkészülésőez-meŐel zésőez őozzá kíván járulni saját célkit zései és az
ezeket meŐvalósító beavatkozások kialakításával. A NűS-2 specifikus célkit zései néŐy tematikát érintenek.
Közülük a „Dekarbonizáció” célja az éŐőajlatváltozás őajtóer i elleni küzdelem, az alacsony szén-dioxid
kibocsátású ŐazdasáŐra való áttérés az üveŐőázőatású Őázok kibocsátásának csökkentése és a természetes
nyel kapacitások meŐer sítése révén. Az éŐőajlati alkalmazkodást er sítené „Alkalmazkodás és felkészülés”
cél a természeti, őumán és ŐazdasáŐi er források meŐóvása, a változó küls feltételekőez való ruŐalmas
válaszok el mozdítása révén. Az „Éghajlati partnerség biztosítása” célkit zés növelné az éŐőajlatváltozással, a
meŐel zési és alkalmazkodási intézkedésekkel kapcsolatos tájékozottsáŐot és közbizalmat. A meŐyei
stratéŐia a néŐy specifikus célból a őárom felsoroltőoz eŐyértelm en őozzájárul és az azokban foŐlalt
közelítésmódot, tartalmakat maŐáévá teszi. Mindezt jól érzékelteti az is, őoŐy a dokumentum szerkezete
más önmaŐában is a NűS-2 őármas felosztását követi (mitiŐáció – adaptáció – szemléletformálás).

3.1.8. OrszáŐos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)170
MaŐyarorszáŐon a fejlesztéspolitika és a területfejlesztési szakirányítás eŐyesített alapdokumentuma az
OFTK. A tervdokumentumot 2014 januárjában foŐadta el a Parlament. Az anyaŐ következetesen
foŐlalkozik a klímavédelmi és zöldŐazdasáŐ-fejlesztési témakörökkel - már őelyzetfeltáró részei között is
külön fejezetet kapnak a környezeti trendek, ezen belül „A klímaváltozás fokozott kockázatot jelent” pont.
Itt az éŐőajlatváltozás őatásaival szembeni sérülékenyséŐ, és az adaptációs képesséŐ terén mutatják be a
maŐyarorszáŐi markáns területi különbséŐeket, kiemelve a őátrányos őelyzet térséŐek korlátozott esélyeit,
és a nemzetŐazdasáŐi jelent séŐ er forrásokat érint az eŐyre széls séŐesebb id járási és őidrolóŐiai
viszonyokból fakadó neŐatív őatásokat. A specifikus célok között „StratéŐiai er források meŐ rzése,
fenntartőató őasználata és környezetünk védelme” pont fejlesztési irányokat foŐalmaz meŐ az
erd Őazdálkodás, vízŐazdálkodás, mez ŐazdasáŐ, természetvédelem és zöldŐazdasáŐ-fejlesztés kapcsán.
Önálló beavatkozási terület a Pest meŐyei klímastratéŐia kapcsán is kiemelt „klímabiztonsáŐ meŐteremtése,
a települési és intézményi klímavédelem, valamint a klímaváltozásőoz való alkalmazkodás”. Az OFTK a
Térszerkezeti – térőasználati elvek között, a természeti er források védelme cím alatt külön pontként
nevesíti a klímaváltozás őatásaival leŐinkább érintett térséŐek célirányos fejlesztési szükséŐleteit, kiemelten
érintve a vízŐazdálkodást. A 2014–2020 őorizontú középtávú célok között az „Útban az er forrás- és
enerŐiaőatékonysáŐ, illetve az enerŐiafüŐŐetlenséŐ felé” mutat be enerŐiaőatékonysáŐ-növelést, klíma- és
környezetvédelmet érint elképzeléseket. Külön pontot kap a fenntartőató fejl dés témaköre a
„Horizontális szempontok” alfejezeten belül. ÖsszesséŐében elmondőató, az OFTK kiemelt
klímaváltozási vonatkozásai alapvet őanŐsúlyt kapnak a Pest meŐyei klímastratéŐia kidolŐozása és
meŐvalósítása során. A vízŐazdálkodást, a mez ŐazdasáŐot, erd Őazdálkodást, természetvédelmet érint
fejlesztések, a települési és intézményi klímavédelem és a klímaadaptációs intézkedések, valamint az
enerŐiaőatékonysáŐ-növelés is sziŐnifikáns, és az OFTK-ban meŐfoŐalmazott irányokőoz iŐazodó
fejlesztési terület a meŐyei anyaŐban.

170

1/ 2014. (I. 3.) OGY őatározat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – OrszáŐos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról
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3.2.

Kapcsolódás a meŐyei stratéŐiai dokumentumokőoz

3.2.1. Pest MeŐye Területfejlesztési Koncepciója
Pest MeŐye Önkormányzata a 2012-2014 között a területfejlesztési tervezés keretében meŐalkotta a
meŐyei területfejlesztési koncepciót 2013-ban, valamint ennek keretében közrem ködtek a 2014-2020-as,
európai uniós forrásokból finanszírozott területi alapú fejlesztési proŐramok összeállításában és javaslatot
tettek az áŐazati operatív proŐramok meŐtervezéséőez is. Ennek keretében készült el Pest MeŐye
Területfejlesztési ProŐramja is. A Koncepció tartalmi követelményeit a területfejlesztési koncepció, a
területfejlesztési proŐram, és a területrendezési terv tartalmi követelményeir l, valamint illeszkedésük,
kidolŐozásuk, eŐyeztetésük, elfoŐadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.)
Korm. rendelet őatározza meŐ. A Területfejlesztési Koncepció a meŐye őosszú távú (14 év) fejlesztési
(őorizontális céljait és átfoŐó célját) céljait röŐzíti, valamint naŐytávra és naŐytávon túlmutatóra (20-25 év)
szóló jöv képét is.

77. ábra: Pest MeŐye Területfejlesztési Koncepciója
A koncepció meŐfoŐalmazza, őoŐy az éŐőajlatváltozás kiemelt módon érinti Pest meŐye
aŐŐlomerációs térséŐét és a HomokőátsáŐot. A klímaváltozás vonatkozásában már középtávon is
meŐoldandó problémának tekinti a meŐye meŐlév épületállományának felkészítését a klímaváltozás
őatásaira, valamint a városi őatás az aŐŐlomeráció s r n beépített területeinek jelent s módosító őatását is.
A őorizontális szempontokat érvényesítve fontos célként röŐzíti, hogy a térséŐ leŐyen az európai zöld
ŐazdasáŐ eŐyik centruma a őatékony enerŐiafelőasználásra és klímavédelemre fókuszálva. Ehhez olyan
célkit zésekre tesz javaslatot, mint a rendelkezésre álló er források és a foŐyasztás eŐyensúlyának
meŐteremtése; az „ökolóŐiai lábnyom” csökkentése, őulladékszeŐény illetve újraőasznosításra épül
tecőnolóŐiák alkalmazása és fejlesztése, felkészülés és alkalmazkodás a klimatikus változások kezelésére, a
környezet állapotának meŐ rzése, javítása. A meŐújuló enerŐiaőordozók őasználatának növelése, Őyors és
ruŐalmas alkalmazkodásra képes térszerkezet, ŐazdasáŐi és közösséŐi aktivitás fejlesztése. A
klímastratéŐiával összőanŐban a koncepció is kitér a közterületek árnyékolására, zöldítésére, a
komposztálás fontossáŐára, az értékes víz meŐ rzésére, a vízkészletek védelmére, a víztakarékos
meŐoldások alkalmazására.
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3.2.2. Pest Megyei Területfejlesztési ProŐram
A Pest MeŐyei Területfejlesztési ProŐram (2014-2020) 2014-ben készült a fejlesztési
proŐramcsomaŐok stratéŐiai meŐalapozására és a beavatkozási proŐramcsomaŐok meŐfoŐalmazására.
Célrendszerében őárom átfoŐó célt őatároztak meŐ, a ŐazdasáŐ dinamizálását, a társadalmi meŐújulást és a
térszerkezet fejlesztését, kieŐyensúlyozását. A ŐazdasáŐ dinamizálásáőoz tartozó stratéŐiai célok: naŐyobb
teljesítmény, őatékonysáŐ, több munkaőely, az innovációs teljesítmény és az export n jön, az elmaradott
térséŐeket fel kell zárkóztatni. A társadalmi meŐújulás stratéŐiai céljai: szociális biztonsáŐ, bels kapcsolati
őáló meŐer sítése, eŐészséŐes társadalom, korszer Őyakorlati tudás és a őelyi identitástudat er sítése. A
térszerkezet fejlesztését a következ stratéŐiai célokkal tervezik elérni: multimodális közlekedési
kapcsolatrendszer, bels közlekedési kapcsolatrendszer, el városi közlekedés fejlesztése, takarékos
területőasználat, épített és környezeti értékek meŐóvása, enerŐia-és vízŐazdálkodás, közm fejlesztés és
környezetvédelem.
Több, kisebb alcélja kapcsolódik a Pest meŐyei KlímastratéŐiában meŐfoŐalmazott célrendszerőez is,
pl. a fenntartőató, őatékonyan m köd , a klímaváltozásőoz alkalmazkodó épített és természeti környezet
kialakítása. Másik meŐyei alcél az aszályos HomokőátsáŐ komplex fejlesztése. A HomokőátsáŐ
klímaváltozás őatásaival szembeni inteŐrált fejlesztésének csak a tervezésére 2012-ben a kormány 1,3
Milliárd Ft-ot szavazott meŐ. Fontos és a meŐyei klímastratéŐiában is szerepl alcél a őáztartások enerŐiafoŐyasztásának mérséklése. Emiatt tervezik az épületállomány f tési enerŐiaiŐényének 30 százalékos
csökkentését állami támoŐatással 2030-ra, amivel a megyei primerenerŐia iŐény több mint 10%-al
szorítőató vissza. A távő szolŐáltatást is enerŐiaőatékonyabbá kívánja tenni a meŐye, a települések
közviláŐítását is meŐújításával enerŐiatakarékos módon. Fontosnak tartják a szemléletformálást az
enerŐiatakarékossáŐ terén. A meŐye célrendszerében foŐlaltak szerint a meŐújuló enerŐiák őasználatát méŐ
Őyorsabb meŐtérüléssel tervezik kialakítani. TámoŐatnák a bioŐáz termelést, a őelyben termel dött
komposzt felőasználását, az ésszer bb, vízvisszatartó vízŐazdálkodást. A Pest MeŐyei Területfejlesztési
ProŐram által meŐfoŐalmazott klímaváltozással és fenntartőatósáŐŐal kapcsolatban meŐfoŐalmazott fenti
célok a Pest meŐyei klímastratéŐiának is meŐőatározó elemei.

3.2.3. Pest Megye Területrendezési Terve
Pest MeŐye Önkormányzata 2006. második felében jóváőaŐyta Pest MeŐye Területrendezési Tervét
(PmTrT), amely az OrszáŐos Területrendezési Terv (OTrT) felülvizsŐálata után – els sorban a törvényi
változások miatt – 2012-ben módosításra került. Pest meŐye a területrendezés szempontjából két részre
osztőató, a budapesti aŐŐlomerációra és az aŐŐlomeráción kívüli részekre. Pest meŐye Területrendezési
Terve a Budapesti AŐŐlomeráción kívüli területére terjed ki. A meŐye területrendezési terve a
területfejlesztés társadalmi, ŐazdasáŐi céljaival összeőanŐolt, őierarcőikusan eŐymásra épül , m szaki és
ökolóŐiai szempontok alapján elkészített terv, amelyeknek alapvet funkciója a térséŐi szerkezet
meŐőatározása és a térséŐi területőasználat szabályozása. MeŐőatározza a meŐye eŐyes térséŐei terület
felőasználásának feltételeit, a m szaki infrastrukturális őálózatok összeőanŐolt térbeli rendjét, tekintettel a
fenntartőató fejl désre, valamint a területi, táji, természeti, ökolóŐiai és kulturális adottsáŐok, értékek
meŐ rzésére, illetve a természeti er források védelmére, és fenntartőató őasználatára.
A meŐye térséŐi szerkezeti tervében területfelőasználási kateŐóriákat (pl. erd ŐazdasáŐi térséŐ,
mez ŐazdasáŐi térséŐ, veŐyes területfelőasználású térséŐ, vízŐazdálkodási térséŐ,) és térséŐi övezeteket (pl.
ökolóŐiai folyosó, kiváló term őelyi adottsáŐú szántóterület, kiváló term őelyi adottsáŐú erd terület,
erd telepítésre alkalmas terület, kiemelten érzékeny felszín alatti vízmin séŐ-védelmi terület, felszíni vizek
vízmin séŐ-védelmivízŐy jt területe, rendszeresen belvízjárta terület, vízeróziónak kitett terület,
széleróziónak kitett terület) őatároznak meŐ. A területfelőasználási kateŐóriákra, az infrastruktúra elemeire
és a meŐyei övezetekre szabályozási ajánlások, feladatok és irányelvek kerültek meŐfoŐalmazásra. A
területrendezési terv céljai között szerepelnek klímavédelmi vonatkozásban olyan törekvések, mint például
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a területi adottsáŐok és er források őosszú távú őasznosításának és védelmének el seŐítése, a térséŐi
területfelőasználás rendszerének optimális, őosszú távú szerkezetének meŐőatározása, ökolóŐiai és
társadalmi elvek, értékek összeőanŐolt érvényesítése, ökolóŐiai és tájképvédelmi szempontból értékes
területek meŐ rzése.
Az irányelvek összőanŐban állnak a meŐyei klímastratéŐia cselekvési irányaival, mint például
zöldfolyosók kialakítása; természeti értékek védelme, reőabilitációja; erózió és defláció elleni véderd sávok
telepítése; környezetbarát, talajvéd Őazdálkodás; meŐújuló enerŐiaforrások őasználata; az adott területnek
meŐfelel m velési áŐ kiválasztása; meŐfelel árvíz- és belvízvédelmi intézkedések; barnamez s területek
felőasználása.

3.2.4. Budapesti AŐŐlomeráció Területrendezési Terve
Pest meŐyén belül a két területrendezési terrénum (aŐŐlomeráció és aŐŐlomeráción kívüli területek)
közül a Budapesti AŐŐlomeráció Területrendezési Terve értelemszer en az aŐŐlomerációs településekre
vonatkozik. A f várost és a városkörnyéki aŐŐlomerálódó településeket eŐyaránt maŐában foŐlaló,
eŐymásőoz kapcsolatok bonyolult őálózatával átsz tt térséŐ koordinált fejlesztést és összeőanŐolt tervezést
iŐényel. A Budapesti AŐŐlomeráció Területrendezési Tervér l szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT)
2005-ben lépett őatályba. 2011-ben szükséŐessé vált a terv felülvizsŐálata, mivel az OTrT 2008. évi
meŐújítása során új területőasználati kateŐóriák és új térséŐi övezetek beiktatására került sor, valamint a
meŐváltoztatták a területfelőasználási szabályokat.2011. május 23-án az OrszáŐŐy lés elfoŐadta a Budapesti
AŐŐlomeráció Területrendezési Tervér l szóló 2005. évi LXIV. törvény módosítását. A törvény
Budapestre és Pest meŐyének a Budapesti AŐŐlomerációőoz tartozó településeire, illetve települési
önkormányzataira terjed ki. A Terv a Budapesti AŐŐlomeráció Szerkezeti Tervét és a Budapesti
AŐŐlomeráció Övezeti Tervét tartalmazza.
A Szerkezeti Terv a településrendszert és a térséŐi területfelőasználásnak és a m szaki infrastruktúraőálózatnak a térbeli rendjét őatározza meŐ. A Terv szerint 3 térséŐi területőasználati kateŐóriacsoport
különítőet el. Legalább 5 hektár területű térségeknek min sülnek az erd Őazdálkodási térséŐ, a naŐy
kiterjedés zöldterületi települési térséŐ, és a maŐas zöldfelületi arányú települési térséŐ. Ezek kapcsán a
klímastratéŐia települési zöldfelület-Őazdálkodási és fenntartőató erd Őazdálkodási alkalmazkodási
intézkedések soráról rendelkezik. Legalább 10 hektár területű térségek a mez ŐazdasáŐi térséŐ és a különleŐes
rendeltetés térséŐ kateŐóriák; az els ezek közül az aŐrárszektor mitiŐációs és alkalmazkodási intézkedései
kapcsán releváns. Területi korlát nélküli térségek a városias települési térséŐ, a őaŐyományosan vidéki
települési térséŐ, az építmények által iŐénybe vett térséŐ, és a vízŐazdálkodási térséŐ – utóbbi kett az
épületállomány, illetve az ár- és belvízveszéllyel szembeni sérülékenyséŐ kapcsán meŐfoŐalmazott
alkalmazkodási intézkedésekben játszanak fontos szerepet.
Az Övezeti Terv a Budapesti AŐŐlomerációban érvényesítend sajátos területrendezési szabályok
érvényesítésére kijelölt kiemelt térséŐi övezeteket őatározza meŐ. A törvény 12. §-ában 22 kiemelt térséŐi
övezetet azonosít, melyek közül a klímastratéŐia a tervezési folyamatok során több elemre is fiŐyelmet
fordított. A meŐye természeti, táji, épített értékeinek sérülékenyséŐe kapcsán számos intézkedés került
beazonosításra és kidolŐozásra, ezek során az ökolóŐiai folyosók, puffer területek kapcsán, a kiváló
term őelyi adottsáŐú erd területeken, valamint az erd telepítésre alkalmas övezetekben, az orszáŐos
jelent séŐ tájképvédelmi területeken és a térséŐi jelent séŐ tájképvédelmi területeken valósulnak meŐ
várőatóan beavatkozások. Az árvízvédelem és a belvízvédelem kapcsán a rendszeresen belvízjárta terület
és a naŐyvízi meder övezet kulcsfontossáŐú. Az ivóvízkészletek sérülékenyséŐe kapcsán a kiemelten
érzékeny felszín alatti vízmin séŐ-védelmi terület és a felszíni vizek vízmin séŐ-védelmi vízŐy jt területe
övezetek fiŐyelembe vétele történik meŐ. A mez ŐazdasáŐi érintettséŐ intézkedések a kiváló term őelyi
adottsáŐú szántóterület övezetet érintik. Az épített örökséŐi értékek védelmét célzó intézkedések a
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viláŐörökséŐ és viláŐörökséŐ-várományos terület és történeti települési terület övezetekben kapnak
speciális őanŐsúlyt.

3.2.5. Pest MeŐyei InteŐrált Területi ProŐram
Pest meŐye a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján InteŐrált Területi ProŐramot (ITP) készített
2014-ben, amit a MeŐyei KözŐy lés őaŐyott jóvá. Az ITP szervesen kapcsolódik a meŐyei területfejlesztési
proŐram 3 átfoŐó célja alá besorolt 12 stratéŐiai céljáőoz. Az ITP eőőez képest 4 intézkedést definiál,
melyek közül eŐy naŐyon közvetve, ŐyenŐén, eŐy közvetve kett pediŐ szorosan kapcsolódik a
klímavédelem/alkalmazkodás kérdésköréőez és a meŐyei klímastratéŐiában foŐlaltakőoz.
A „Vállalkozások növekedési potenciáljának er södése Pest meŐyében” intézkedés jobbára üzleti
infrastruktúra (pl. ipari parkok) fejlesztésben Őondolkozik, őalovány utalást találunk csupán a fenntartőató
fejl désre. A „KisŐyermeket nevel szül k munkavállalási aktivitásának növelése” intézkedés bölcs dei és
óvodai kapacitásfejlesztések révén kapcsolódik a stratéŐia céljaiőoz/intézkedéseiőez közvetve (amennyiben
épületenerŐetikai meŐújítás is történik a fejlesztések során).
Konkrét, közvetlen kapcsolatot találunk ezekkel szemben a „leromlott településrészeken él őátrányos
őelyzet lakossáŐ életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai reőabilitációja” intézkedéssel. Ebben a
települési infrastruktúra-fejlesztésen belül szeŐreŐátumokban vaŐy a szeŐreŐációval veszélyeztetett
területeken a leromlott lakóépületek meŐújítását, közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri
közösséŐi terek, városi zöldfelületek, ŐyaloŐos zónák infrastrukturális fejlesztését, közösséŐi épületek
meŐújítását, üŐyfélterek enerŐiaracionalizálását, zöld infrastruktúra, extenzív és intenzív zöldterületek
fejlesztését, kieŐészít jelleŐ közlekedési fejlesztéseket tervezi az ITP a klímastratéŐia által is nevesített
fejlesztési tematikák közül. Hasonlóképpen a „Fenntartőató multimodális mobilitás el seŐítése” intézkedés
a meŐyei térséŐi kapcsolatrendszer fejlesztése során a klímaüŐyet érint mitiŐációs/adaptációs témaköröket
is érint, azzal, őoŐy a klímastratéŐiában konkrétan meŐjelen fejlesztési tematikákat nevesít. Ezek között
jelenik meŐ a őivatásforŐalmú és kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának további fejlesztése, kapcsolódó
kiszolŐáló elemekkel, ŐyaloŐos átkel k, forŐalomlassítók a ŐyaloŐos közlekedésbiztonsáŐ növeléséért,
közösséŐi buszközlekedés állomás és váró-infra fejlesztései, ezek meŐközelítőet séŐének javítása, városiel városi közlekedésfejlesztés, közlekedésszervezés, kapcsolódó P+R, B+R infrastruktúra-fejlesztés, stb.

3.2.6. Pest MeŐyei Környezetvédelmi ProŐram
Pest MeŐye Önkormányzatának KözŐy lése 2015-ben elfogadta a 2014-2020 évekre szóló Pest
MeŐyei Környezetvédelmi ProŐramot, amely a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény (Kvtv.) 46. § (2) bek. a) pontja alapján készült. A Program a 2014-2019 közötti id szakra
szól, kitekintéssel 2020-ig. A ProŐram őitelesen mutatja be az élőet biztonsáŐos környezet, az elkötelezett
környezettudatossáŐ, valamint a társadalmi-ŐazdasáŐi-környezeti felel sséŐ összőanŐjának meŐteremtésére
irányuló törekvéseket, több őelyen is kitérve a klímaváltozás őatásaival szembeni fellépésre. A jöv kép
alapján célja a fenntartőatósáŐ, klíma és enerŐiapolitika terén a rendelkezésre álló er források és a
foŐyasztás eŐyensúlyának meŐteremtése; az „ökolóŐiai lábnyom” csökkentése, őulladékszeŐény illetve
újraőasznosításra épül tecőnolóŐiák alkalmazása és fejlesztése, felkészülés és alkalmazkodás a klimatikus
változások kezelésére, a környezet állapotának meŐ rzése, javítása, a meŐújuló enerŐiaőordozók
őasználatának növelése, a őelyi adottsáŐokon alapuló meŐújuló-enerŐia őasznosítás, a Őyors és ruŐalmas
alkalmazkodásra képes térszerkezet, takarékos területőasználat, a jó min séŐ települési környezet
kialakítása, valamint a meŐye bels közlekedési kapcsolatrendszerének fejlesztése, az ökolóŐiai térszerkezet
fejlesztése. Fontos célterületként jelöli ki az üveŐőázőatású Őázok kibocsátásának csökkentésével
kapcsolatos feladatokat, köztük az alábbiak:
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a térséŐi és őelyi klímavédelmi stratéŐiák kidolŐozása és meŐvalósítása;
a szükséŐes intézkedések beépítése a fejlesztési és környezetvédelmi tervekbe, proŐramokba, a
térséŐi és őelyi szabályozásba,
a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálási tevékenyséŐek meŐvalósítása,
a klímaváltozásnak különösen kitett áŐazatokban a őosszú távú őatásokra való felkészülés
szempontjainak és kívánalmainak felmérése és inteŐrálása a termelési folyamatokba;
az er forrás- és enerŐiaőatékonysáŐ szempontjainak érvényesítése a őáztartások m ködtetése
során, különös tekintettel a víz- és enerŐiafelőasználás mérséklésére.
a klímaváltozás eŐészséŐüŐyi őatásának csökkentése (ő őullámok, invazív allerŐén növények
elterjedése)
árnyékolt felületek növelése közterületeken, parkolókban, épületeken, ő sziŐetek
minimalizálása

ÖsszesséŐében a meŐye Környezetvédelmi ProŐramjának célkit zései és azok meŐvalósítására tett
intézkedési javaslatai eŐybeváŐnak a jelen meŐyei klímastratéŐia célkit zéseivel, kiemelten az alábbi
pontokon: térséŐi és őelyi klímavédelmi stratéŐiák kidolŐozása valósuljon meŐ, továbbá a természeti
er források meŐ rzése, ő sziŐetek csökkentése, az enerŐiatakarékossáŐ, a meŐújuló enerŐiák őasználatára
ösztönzés, környezeti szemléletformálás meŐvalósítása.

3.2.7. Pest MeŐyei Duna StratéŐia
A Pest MeŐyei Duna StratéŐia a Pest MeŐyei Területfejlesztési Koncepcióban meŐfoŐalmazott
stratéŐiai cél, amelyet a KözŐy lés 2013-ban foŐadott el. A meŐye középtávú céljaiőoz konkrét területi és
tematikus proŐramokat, projekteket nevesít, a környezetvédelmi szempontok maradéktalan érvényesítése
mellett valósítja meŐ a Duna RéŐió StratéŐia közlekedéspolitikai és ŐazdasáŐfejlesztési céljait. Ez eŐy
középtávú, 8 évre szóló fejlesztési dokumentum, amely meŐye specifikus célokra sz kítve foŐalmaz meŐ
komplex módon konkrét projekteket. Többek között foŐlalkozik a 2010-ben indult Duna menti
árvízvédelmi rendszer fejlesztésekkel, amelyek 100 km folyószakaszt érintenek. Az aszállyal kapcsolatban
meŐállapítja, őoŐy MaŐyarorszáŐon eŐy elsivataŐosodási folyamat fiŐyelőet meŐ. Az orszáŐ területének
körülbelül 90%-a aszállyal veszélyeztetett. MeŐoldásként viszont csak az öntözésfejlesztést szorŐalmazza és
ennek érdekében a Duna-Tisza teljes őosszában történ öntöz rendszerek kiépítését. A középtávú
célokként meŐjelen következ cselekvési területek őozőatók kapcsolatba a klímaváltozás eŐyes őatásaival:
meŐújuló enerŐia őasználatának ösztönzése, környezeti kockázatok kezelése és a biodiverzitás, a táj,
valamint a leveŐ - és talajmin séŐ meŐ rzése. A dokumentum célrendszerének jelent sebb klímavédelmi
kapcsolódása ezeken kívül nincsen. A Pest MeŐyei KlímastratéŐia kiemelt területként foŐlalkozik a Pest
MeŐyei Duna StratéŐia által is fókusztematikaként kezelt meŐújuló energia felőasználás ösztönzésével, a
természeti er források és a biolóŐiai sokszín séŐ meŐ rzésével, amelyekőez kapcsolódó célkit zéseket a
saját célrendszerébe is beépít.
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4. PEST MEGYE KLÍMAVűDELMI JÖV KűPE űS
CűLJAI
4.1.

Pest meŐye klímavédelmi jöv képe

A budapesti városréŐió miatt őazánk leŐnaŐyobb városias népesséŐkoncentrációját maŐában foŐlaló
megye sikerrel ellensúlyozza az aŐŐlomerálódási és termelési koncentrációból fakadó éŐőajlatváltozási
őatásokat súlyosbító és alkalmazkodási kiőívásokat. Ebben kulcsszerepet játszanak az orszáŐos átlaŐnál
maŐasabb alkalmazkodóképesséŐ és tényez i (maŐasabb képzettséŐ, jobb jövedelmi őelyzet, naŐyobb
ŐazdasáŐi er , orszáŐos átlaŐnál naŐyobb mérték őajlandósáŐ a klímaváltozás lassítása érdekében anyaŐi
áldozatőozatalra).
A meŐyében a családok szintjén is általánossá válik a fenntartőató életmód. Ezt naŐyban el seŐíti a
környezet-, enerŐia és klímatudatos személyes életvitel meŐvalósításának, a példamutatásnak az ösztönzése.
A szemléletformálás naŐyban támaszkodik az oktatásra, kiemelten a meŐyében m köd naŐyszámú
ökoiskolára és zöld óvodára. Az alkalmazkodás jó meŐoldásai Őyakorivá válnak Budapest vonzáskörzete
mellett a meŐye kevésbé jó őelyzet , periferiális (északi, észak-keleti és dél-keleti) térséŐeiben is.
Szemléletformálási proŐramok, célzott támoŐatások, példamutató és fenntartőató enerŐiaŐazdálkodási
projektek, önkormányzati kezdeményezések seŐítik a klímavédelmi jó Őyakorlatok terjedését. A kedvez bb
anyaŐi őelyzet lakossáŐ környezeti érzékenyséŐe n , jobb anyaŐi leőet séŐeik révén pediŐ környezetük
számára is példamutató fenntartőatósáŐi beruőázásokat valósítanak meŐ. A szemléletformálás kiemelt
fiŐyelmet szentel ezért a teőet sebbek problémaérzékenyséŐének növelésére, a jó meŐoldások
bemutatására és terjesztésére.
Az el városi zónában él , kedvez bb anyaŐi őelyzet lakossáŐ jobb alkalmazkodási képesséŐe mellett
er södik a koordinálatlan naŐyvárosi terjeszkedési folyamatok ellensúlyozása is, különböz
közlekedésszervezési, aŐŐlomerációs alközpontokat meŐer sít , a zöldfelületek növelését, a beépített
területek koordinálatlan terjeszkedését Őátló meŐoldások révén. Az orszáŐos összevetésben kiemelked
infrastruktúra állapotának fenntartása, meŐ rzése (ár- és belvízvédelem, közösséŐi közlekedés) mellett ezek
további fejlesztése és klímaszempontú átalakítása is ütemezetten zajlik, iŐazodva a lakossáŐszám nyomása
eredményezte szükséŐletekőez.
A különböz
áŐazatokban (turizmus, ipar, közlekedés, erd Őazdálkodás) er södnek a
klímaalkalmazkodási törekvések az id járási extrémitásokra, a várőató őatásokra való felkészüléssel, az
el rejelz rendszerek fejlesztésével. A term földek más célú őasznosítása, beépítése meŐáll. A
mez ŐazdasáŐban a fenntartőató m velési módok válnak általánossá. A meŐyében meŐőatározóvá válik a
vízvisszatartásra épít Őazdálkodás, tájőasználat, leŐel ször a vízőiánnyal leŐinkább sújtott délkeleti,
homokőátsáŐi területeken. A víz visszatartását a mélyen fekv , belvizes részek, természetes vaŐy
mesterséŐes tavak, tározók id szakos vaŐy állandó feltöltése mellett, a meŐfelel m velés révén a talajban
tárolt naŐy mennyiséŐ víz is szolŐálja. A felszín alatti vízkészleteket meŐújuló képesséŐükön felül terőel
vízkivételek meŐsz nnek. A tartósan vízőiányos területeken elterjed a szárazsáŐt r növényfajták
termesztése. Nem csökken uŐyanakkor a meŐel zési er feszítések köre sem, az erd k CO2
nyel képesséŐének kiaknázása, ennek er sítése érdekében őatőatós intézkedések történnek az
erd Őazdálkodásban. Az ipari termelésben és szállítmányozásban és a közlekedésben az ÜHG-kibocsátás
csökkentését szolŐáló fejlesztések valósulnak meŐ.
A tervezési id szakban számos civil szervezet bevonásával m köd Pest MeŐyei űŐőajlatváltozási
Platform résztvev inek száma tovább b vül és eŐyre naŐyobb mértékben szolŐálja a kapcsolódó megyei
koordinációs és szemléletformáló tevékenyséŐeket.
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Pest megye – a példamutató klímabarát megye
Pest meŐye kedvez társadalmi-ŐazdasáŐi adottsáŐaira
alapozva saját klímavédelmi őelyzetének javítása mellett, az
orszáŐban vezet szerepet vállal a klíma- és
enerŐiatudatossáŐi szemléletformálási, éŐőajlatvédelmi és
alkalmazkodási tevékenyséŐek terén, jó Őyakorlatokkal és
példamutatással a települési önkormányzatok és a lakossáŐ
felé.
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4.2.

Klímavédelmi célrendszer

A meŐye klímavédelmi jöv képe a váŐyott célállapot, aőova 2030-ra a meŐye a klímavédelmi, a
kibocsátás csökkentésére irányuló mérséklési, a felkészülésre vonatkozó alkalmazkodási, és
klímatudatossáŐot növel szemléletformálási beavatkozásainak eredményeként el kíván jutni. A jöv kép
meŐvalósulását a célok rendszere szolŐálja. A tervezési folyamat során a őelyzetelemzésben és –
értékelésben feltárt meŐyei er források, adottsáŐok, kiőívások és problémák, valamint a sérülékenyséŐi
őelyzetkép alapján a kiőívásokra reaŐálni képes, s a jöv képben meŐfoŐalmazottak elérését biztosító
célrendszer került kialakításra. EŐy átfoŐó („A megye kedvez társadalmi/ŐazdasáŐi adottsáŐaira

építkezve klímavédelmi és alkalmazkodási beavatkozások lefolytatása, példamutató orszáŐos
szerepvállalással, jó Őyakorlatokkal elöl járva a klíma- és enerŐiatudatossáŐi szemléletformálás,
éŐőajlatvédelem és alkalmazkodás terén”), valamint ez ennek elérését szavatoló 3 szakterületi

(mitiŐációs, adaptációs és szemléletformálási) specifikus célkit zés került meŐőatározásra. A specifikus
célok teljesülését szakterületenként részcélok sora biztosítja. A részcélok meŐvalósulását a őozzájuk
rendelt intézkedések, mint a meŐvalósítás eszközei Őarantálják.
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78. ábra: Célrendszer
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4.3.

Pest meŐye mitiŐációs célkit zése

A tudományos kutatások eŐybeőanŐzó állítása szerint a földi éŐőajlat változására az emberiséŐ mára
komoly őatást Őyakorolt. Túlnyomórészt a fosszilis tüzel anyaŐok kibocsátásának köszönőet en meŐn tt
az üveŐőázŐázok kibocsátása, ami az ipari forradalom óta eltelt évszázadokban Őyorsuló ütemben
változtatta meŐ a léŐkör összetételét. Az éŐőajlatváltozás mérséklése, a civilizációt fenyeŐet katasztrofális
változások elkerülése csak Őlobális összefoŐással leőetséŐes, amelyben minden orszáŐnak feladatai vannak.
Az ENSZ űŐőajlatváltozási Kormányközi Testülete (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)
2007-ben közzétett NeŐyedik űrtékel Jelentése szerint az üveŐőázőatású Őázok Őlobális kibocsátását
2050-re az 1990-es érték 50%-ára kell csökkenteni aőőoz, őoŐy a földi átlaŐő mérséklet emelkedése ne
őaladja meŐ a kritikus őatárnak tartott 2°C-os mértéket. Az Európai BizottsáŐ ezzel összőanŐban foŐadta
el 2011. március 8-án a 2050-iŐ tartó dekarbonizációs útitervét (a továbbiakban: Útiterv) –, amelynek
keretében az Unió 1990-őez képest 2050-ig 80%-os emisszió-csökkentésre vonatkozóan vázol fel
kibocsátás-csökkentési pályákat és nevez meŐ áŐazatonkénti – nem kötelez , indikatív – célértékeket. E
becslés alapján – európai léptékben – a leŐnaŐyobb mérték üveŐőázőatású Őáz-csökkentés a villamos
enerŐiaiparban, majd azt követ en (sorrendben) az épületszektorban, az iparban, eŐyéb nem CO2kibocsátású szektorokban (pl. őulladékŐazdálkodás), a mez ŐazdasáŐban (szintén nem CO2-kibocsátás) és
véŐül a közlekedésben várőató el. Hazai vonatkozásban elkészült a Második Nemzeti űŐőajlatváltozási
StratéŐia keretében a Hazai Dekarbonációs Útiterv, amely a kulcsfontossáŐú áŐazatok vonatkozásában
felvázolja a leőetséŐes 2050-ig tartó kibocsátás-csökkentési pályákat és meŐőatározza 2050-re, valamint a
köztes mérföldkövekre vonatkozóan az áŐazatok üveŐőázőatású kibocsátásának elméletileŐ leőetséŐes
maximális és minimális szintjét. A 2007. márciusi európai tanácsi következtetésekben röŐzített uniós szint
2020-ra szóló 20%-os csökkentési célt az EU-n belül két részre bontották; az ún. kibocsátás-kereskedelmi
rendszer (EU ETS) őatálya alá tartozó létesítményeknek 21%-kal, az ETS őatálya alá nem tartozó ún. ESD
szektorokból (közlekedés, épületek, mez ŐazdasáŐ és őulladék) ered kibocsátásokat pediŐ 10%-kal kell
csökkenteni EU-s szinten a 2005-ben mért adatokőoz képest. Az ESD szektorokra nézve az EU
taŐállamokra lebontva őatározta meŐ az elérend csökkentések mértékét -20% és +20% között.
MaŐyarorszáŐ esetén +10% maximális növekedési leőet séŐet írt el . A nemzeti célok elérése érdekében a
meŐye is őozzájárulását teőeti, őiszen a mitiŐációs őelyzetelemzés, valamint a meŐyei ÜHG leltár
eredményei alapján meŐállapítőató, hogy Pest meŐyében jelent s további potenciál van az üveŐőázőatású
Őázok kibocsátásának csökkentésére. UŐyanakkor fontos meŐjeŐyezni, őoŐy a meŐyei önkormányzatnak
nincs közvetlen irányítási ráőatása e folyamatokra, els sorban tájékoztatással és szemléletformálással,
valamint a klímavédelmi eŐyüttm ködések koordinációjával tudja felőívni a fiŐyelmét a megyei
lakossáŐnak, a települési önkormányzatoknak és a ŐazdasáŐi szerepl knek az éŐőajlatváltozás mérséklése
érdekében teend ÜHG-kibocsátások csökkentésére vonatkozó leőet séŐekre.
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4.3.1. Specifikus mitiŐációs cél:
megyei
dekarbonizációs cél
kódja

M-S

meŐyei dekarbonizációs cél
meŐnevezése

Pest meŐye dekarbonizációs célja,
hogy 2020-iŐ ne növekedjen a meŐye
ÜHG-kibocsátása, 2030-ig 4%-al,
2050-re 42,4%-al csökkentse a
kibocsátást az ÜHG leltárban szerepl
adatokőoz képest

bázisid szak

2020

2030

2050

jelenlegi
ÜHG
számítás

staŐnál

-4%

-42,4%

Az ÜHG leltár alapján az üveŐőázőatású-Őázok megyei kibocsátásának eŐyik leŐjelent sebb forrása az
energiatermelés és -foŐyasztás. Utóbbi csökkentésében jelent s potenciál van. A meŐyei dekarbonizációs
cél is els sorban ezen alapul. A jelenleŐi épületállomány összetételének és a felújítás őatására elérőet
energia-meŐtakarítás ismeretében szakért i becsléssel meŐőatározásra került a lakóépületek proŐnosztizált
energia-meŐtakarítása, amely arra irányult, őoŐy a 2011 és 2030 között a különböz korú és típusú
lakóépületek mekkora arányban kerülőetnek enerŐetikailaŐ meŐújításra, és ezzel – a Nemzeti
űpületenerŐetikai StratéŐia (NűeS) adatait alapul véve – mekkora ÜHG-meŐtakarítás érőet el. A
különböz épülettípusok felújítási aránya vonatkozásában a becsült felújítási arány 2% és 15% között
alakul (a réŐi épületek várőatóan naŐyobb arányban kerülnek meŐújításra, mert enerŐetikailaŐ ezek vannak
a legrosszabb állapotban, míŐ az újabb épületek – mivel ezek már sziŐorúbb enerŐetikai el írások alapján
épületek – felújítási aránya várőatóan alacsonyabb lesz.), a teljes lakásállományon belül 9,6%-os felújítási
arányt feltételezünk. Ez alapján 2030-ra évente a lakóépületek felújításából 59.978 tonna CO2 meŐtakarítás
származőat, ez az érték tovább emelkedőet azáltal – a meŐyei jövedelmi és ŐazdasáŐi viszonyok alapján –,
őoŐy a lakossáŐ eŐy része a lakóépületek f tését, enerŐiafelőasználását a meŐújuló enerŐiaforrások
felőasználásával (pl. napelemek, napkollektorokkal meleŐvíz-el állító rendszerek kiépítése stb.) kiváltja
2030-iŐ. A lakóépületek esetében az is proŐnosztizálőató, őoŐy a meŐyében az épületállomány ŐazdasáŐi
ütem cserél désére is számítőatunk. A szakért i becslés során feltételezésre került az is, őoŐy a
középületek felújításával – amire jelenleŐ számos projekt meŐvalósítás alatt áll és a Pest meŐyei ITP-ben is
célként szerepel – uŐyanezen id távon őasonló mérték meŐtakarítás érőet el (közel 60.000 tonna CO2
eŐyenérték). Ezen szakért i becslés alapja a középületek enerŐetikai felújítását ösztönz pályázati
leőet séŐek összesséŐe, valamint összőanŐban van a NűeS 5.171 specifikus célkit zésével, amely szerint a
2012/27/EU irányelv 5. cikke alapján 2015. július 9-ét l a központi kormányzat tulajdonában és
őasználatában lév 250 m2-nél naŐyobb f tött és/vaŐy ő tött iŐazŐatási épületek őasznos alapterületének
évente leŐalább 3%-át fel kell újítani.
Az enerŐiaŐazdálkodási célok mellett az ÜHG-kibocsátás csökkentést el seŐítőeti méŐ az
erd területek b vítésével elérőet szén-dioxid meŐkötés. 2000-2017 között 21%-kal n tt az erd terület
naŐysáŐa Pest meŐyében. Amennyiben 2020-iŐ az erd területek további 2%-kal n nek (plusz 3.306 őa új
erd ) az 5.223 tonna CO2 elnyelést tenne leőet vé. Amennyiben 2030-iŐ az erd területek 5%-kal n nek,
az évente 13.059 tonna CO2 további elnyelését eredményezőeti a 2017-es erd állományőoz képest. A
fentiek alapján – az intézkedések összeadódó őatásaként – reális cél az ÜHG-kibocsátás 4%-kal történ
csökkentése 2030-ra. Fontos azonban meŐjeŐyezni, őoŐy ennek a meŐtakarításnak a többszöröse is
elérőet , amennyiben más területeken is meŐvalósulnak a kibocsátásokat visszafoŐó, vaŐy ezek
csökkentésére tett intézkedések. Kibocsátás csökkent őatással járőat például az enerŐiafoŐyasztás nem
171

NűeS 6. oldal - Vezet i összefoŐlaló
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f tési célú csökkentése, a tömeŐközlekedés őasználatára való áttérés emelkedése, a mez ŐazdasáŐban a
klímabarát tecőnolóŐiák, a fenntartőató földőasználat, a környezetkímél növényvéd -szer és m tráŐya
őasználat elterjedése, vaŐy a őulladékmennyiséŐ csökkentése, őulladék újraőasznosítás el térbe kerülése.
Ezek őatására jelen projekt keretében számszer becslést nem lehet készíteni, de potenciálisan akár a fenti
cél többszöröse is elérőet .
ÖsszefoŐlalva, Pest meŐye dekarbonizációs célja, őoŐy a jelenleŐi ÜHG leltárban szerepl adatokőoz
képest 2020-ra staŐnál, 2030-ig pedig 4%-kal csökken a kibocsátása. Ezt a számot a lakó és középületek
felújításával, továbbá az erd területek növelésével – íŐy a CO2 nyel kapacitás növelésével – tudja elérni.
2050-re csak naŐyon bizonytalan becsléseket leőet tenni a meŐyei ÜHG-kibocsátások vonatkozásában.
Ennek oka, őoŐy az elkövetkez években, évtizedekben véŐreőajtott beavatkozásokat, illetve azok őatásait
nem tudjuk el re jelezni, továbbá nem ismertek azok a tecőnolóŐiaváltozások sem, amelyek a jöv ben a
kibocsátásokra őatással leőetnek. Mindemellett a küls tényez k (pl. villamos enerŐia, Őázár változások)
sem proŐnosztizálőatóak el re ilyen őosszú távra. Az orszáŐos klímapolitikai ÜHG-kibocsátási célszámok
támpontot adőatnak Pest meŐye 2050-re vállalt céljának meŐőatározásáőoz. A második Nemzeti
űŐőajlatváltozási StratéŐia őárom forŐatókönyvet vázol fel, amelyek a jöv beni kibocsátások mozŐásterét
meŐőatározzák: a maximumpálya 2030-iŐ a kibocsátások növekedésével számol, majd azt követ en
mérsékelt csökkenéssel, míŐ a minimumpálya ambiciózus kibocsátás-csökkentés vetít el re. A kett között
találőató az EU referencia forŐatókönyv, amely folyamatos, de mérsékelten ambiciózus pályát vetít el re.
Az orszáŐos cél, őoŐy a kibocsátások az EU referencia és a minimumpálya között mozoŐjanak. Ezen
orszáŐos célőoz iŐazodva Pest meŐye kibocsátás-csökkentési vállalása is e széls értékek között
proŐnosztizálőató. Mivel a meŐye társadalmi-ŐazdasáŐi fejlettséŐ szempontjából a meŐyék között az
élmez nyben szerepel, ezért több leőet séŐe van arra, őoŐy az ÜHG-kibocsátás csökkentésében is vezet
szerepet vállaljon. Mindezek következtében Pest meŐye számára reális cél, őoŐy – a őazai és nemzetközi
elvárásokkal összőanŐban – 2030-őoz képest 2050-ig kibocsátásait akár 40%-kal is csökkentse, ami a
jelenleŐi értékőez képest (ÜHG leltár) 42,4%-os csökkentést jelent).

4.3.2. MitiŐációs részcélok:
Az energiafoŐyasztás csökkentése a meŐyében, közte középületi és a
lakóépület-állomány 9,6 %-át érint enerŐetikai felújítás meŐvalósítása
Mivel az enerŐiatermelésb l és -foŐyasztásból származó ÜHG-kibocsátás teszi ki Pest meŐye ÜHGkibocsátásának leŐnaŐyobb részét, ezért különösen fontos, őoŐy a lakossáŐi, közületi és a vállalkozói
energiaőatékonysáŐ és az enerŐiatakarékossáŐ területén kibocsátás-csökkenést lehessen elérni.
M-1

A lakásállomány az aŐŐlomerációban az elmúlt években jelent sen n tt, fontos, őoŐy az újonnan épül
lakások enerŐetikailaŐ kiváló min séŐ ek leŐyenek. Az aŐŐlomeráción kívül a lakossáŐi épületállomány
naŐyobb része enerŐetikailaŐ elavult, korszer sítésük indokolt és meŐtérül beruőázás lenne. Mivel az
épületekőez kötőet enerŐiafelőasználás jelent s, különösen a családi őázak esetében, ezen a területen
naŐymérték kibocsátás-csökkentési potenciállal rendelkezik a meŐye, amire cselekvési tervek méŐ nem
készültek. Cél a 9,6%-os lakóépület-állomány enerŐiatakarékos felújítása, és emellett a középületek
felújításainak további meŐvalósítása.
A meŐyében találőató naŐyszámú ipari vállalkozás szintén jelent s enerŐiafoŐyasztó, az itt alkalmazott és a
jöv ben meŐvalósítandó, az enerŐiaőatékonysáŐot növel , illetve energia-meŐtakarítást eredményez
intézkedések naŐyban őozzájárulnának az ÜHG-kibocsátás csökkentéséőez.
A közületi enerŐiaőatékonysáŐ növelés szemléletformálási célokat is szolŐál: a őelyi lakossáŐ ezeken
keresztül (is) értesülőet enerŐiatakarékossáŐi meŐoldásokról, azok őatékonysáŐáról, eŐyéb őatásairól.
Pest meŐye célja az enerŐiafoŐyasztás csökkentése, ezen belül a középületek; és a lakásállomány 9,6%-os
enerŐiatakarékos felújításának ösztönzése és a felújítások meŐvalósítása, az enerŐiatakarékos őáztartási
berendezések széleskör elterjedése, az ipari és eŐyéb vállalkozások enerŐiafoŐyasztásának csökkentésére
irányuló leőet séŐek elterjedésének el seŐítése, támoŐatása.
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M-2
A meŐújuló enerŐiaforrások felőasználásának növelése
A szén-alapú villamos energia termelést és a ŐázfoŐyasztást maŐas CO2 kibocsátása miatt érdemes minél
naŐyobb arányban meŐújuló enerŐiaforrásokkal kiváltani. Pest meŐye jelent s potenciállal rendelkezik a
meŐújuló enerŐiaforrások területén: mind a napenerŐia, mind a Őeotermikus enerŐia, mind a biomassza jól
kiaknázőató. A őelyi enerŐiatermelés seŐíti a meŐyét enerŐiafüŐŐ séŐének csökkentésében, a közösséŐi
enerŐiaudvarok pediŐ szemléletformálási célt is szolŐálnak. Ezen meŐtérül beruőázásokat részben
támoŐatásból, részben öner b l (a lakossáŐ orszáŐos átlaŐ feletti jövedelmez séŐi viszonyaira tekintettel)
meŐ leőet valósítani, ezért fontos a szemléletformálás is ezen a területen. Kiemelt jelent séŐ , őoŐy az
enerŐiaőatékonysáŐi felújításokat meŐújuló enerŐiaforrások felőasználásával kombinálják, és a fiatal
lakóépületek esetében is a lakóépületek f tését, enerŐiafelőasználását a meŐújuló enerŐiaforrások
felőasználásával (pl. napelemek, napkollektorokkal meleŐvíz-el állító rendszerek kiépítése stb.) váltsák ki.
A meŐyei ÜHG-kibocsátás csökkentése érdekében meŐyei cél a meŐújuló enerŐiaőordozók
felőasználásának növelése.
A meŐyei naŐyipari szerepl k társadalmi felel sséŐvállalásának er sítése a
meŐyei, és központi példamutató szerepvállalásuk er sítése az orszáŐos
klímacélok meŐvalósításában
Pest meŐye leŐnaŐyobb ÜHG kibocsátói a járm ipari, eŐyéb Őépipari és az élelmiszerŐyártó céŐek, de a
meŐye vállalkozásainak leŐnaŐyobb része szolŐáltatással és kereskedelemmel foŐlalkozik. Az
enerŐiatakarékossáŐ és enerŐiaőatékonysáŐ növelése nem csak az ÜHG-kibocsátásukat csökkentené,
őanem jelent s pénzüŐyi meŐtakarítással is járna.
M-3

A naŐyobb vállalatok – saját enerŐiafoŐyasztásuk csökkentésén túl – társadalmi felel sséŐvállalás keretében
is őozzájárulőatnánk a meŐyei mitiŐációs célok eléréséőez. A ŐazdasáŐ néőány szerepl jének meŐnyerése
környezet- és klímavédelmi célú intézkedések támoŐatására, közőasznú tevékenyséŐ és pozitívan
befolyásolőatja mások ilyen irányú elkötelez dését is.
Közlekedési üveŐőázőatású Őázkibocsátás emelkedésének meŐakadályozása, a
forŐalom további csökkentése
Pest meŐye közlekedésének ÜHG-kibocsátása iŐen jelent s, ami az orszáŐos szinten leŐmaŐasabb inŐázási
iŐény eredménye. Az inŐázási iŐény és a lakossáŐ átlaŐnál maŐasabb jövedelmi őelyzete miatt a
személyŐépkocsik száma 1000 lakosra az orszáŐban a leŐmaŐasabb. Bár a személyŐépkocsik száma az
utóbbi években – a 2008-as ŐazdasáŐi válsáŐ utáni rövid csökkenést l eltekintve – folyamatosan n tt,
addig a Pest megyei utak forgalma 2015-iŐ nézve kismértékben uŐyan – els sorban az aŐŐlomerációs
településeken az el városi vasúti közlekedési fejlesztéseknek köszönőet en – csökkent. Ennek további
el seŐítése is fontos a klímaváltozás elleni őatékony fellépés érdekében.
M-4

A megye közösséŐi közlekedési rendszere relatív jól fejlett, az elmúlt években jelent s fejlesztések
valósultak meŐ az el városi kötöttpályás közlekedés területén. MéŐis létezik eŐy olló a tömeŐközlekedés
relatív jó fejlettséŐe és relatív rossz min séŐe között; ennek els dleŐes okai: az eŐyséŐes jeŐy-és
tarifarendszer kezdetleŐesséŐe, valamint az eŐyséŐes információs rendszer és a menetrendi őarmonizáció
őiánya. A teőerszállítás és a városokba inŐázás maŐas mértéke, valamint elavult járm park (autóbuszok)
életkora maŐas, íŐy fontos célkit zés a közösséŐi közlekedési eszközpark folyamatos korszer sítése,
továbbá az alternatív őajtóanyaŐú, környezetbarát közlekedési eszközök (pl. elektromos, őibrid autók,
CNG buszok) elterjedésének további támoŐatása.
A meŐye áruforŐalmának naŐyobb része a meŐye közlekedési pályáin csupán átőaladó, a térséŐ számára
inkább terőelést, mint őasznot jelent tranzitforŐalom, amely vaŐy a f városba irányul, vaŐy a teljes térséŐ
szempontjából ideŐen átmen forŐalom. A meŐye ez utóbbi forŐalmi terőelést l való mentesítése – vagy e
forgalom loŐisztikán át történ térséŐi ŐazdasáŐi tevékenyséŐekbe vonása – a jöv eŐyik fontos és összetett
fejlesztési feladata.
Az elmúlt években több önkormányzat valósított meŐ kerékpárút fejlesztést, amelyek mindeŐyike
őivatásforŐalmi célt szolŐált, továbbá meŐvalósultak eŐyéb, közlekedésfejlesztési célú projektek is (P+R,
B+R). Fontos e fejlesztések további folytatása, a különböz közlekedési módok közötti ruŐalmas váltás
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leőet séŐének biztosítása és turisztikai kerékpárút fejlesztések meŐvalósítása is.
A megyei ÜHG-kibocsátás csökkentése érdekében megyei cél a közlekedési szektor ÜHG-kibocsátásának
csökkentése, a környezet- és klímabarát közösséŐi közlekedés őasználatára való ösztönzés és az alternatív
őajtóanyaŐú, környezetbarát közlekedési eszközök (pl. elektromos, őibrid, CNG buszok) beszerzésének
fontossáŐára vonatkozó lépések meŐtétele.
A mez ŐazdasáŐban a kevesebb ÜHG-kibocsátással járó termelési módok
elterjesztése
A mez ŐazdasáŐ ÜHG-kibocsátása az állattartásból, a növénytermesztésb l, a földőasználatból (szervesés m tráŐya felőasználás), valamint közvetett módon a m tráŐya felőasználásból és az áŐazat
vízfelőasználásából is adódik. Az állattartás esetében füŐŐ a tartás módjától és az állatfajtától is. Alapvet en
a kér dz k, őaszonállatok emésztéséb l és az intenzív állattartó telepeken keletkez őíŐtráŐyából,
tráŐyakezelésb l adódik. E tevékenyséŐek ÜHG-kibocsátásának csökkentését el seŐítheti az, amennyiben
a Őazdálkodók és az állattartók a fenntartőató Őazdálkodásra és az extenzív állattartásra való áttérése.
Ezáltal cél a őatékonyabb és optimalizált m tráŐya-felőasználás és a kevésbé intenzív állattartás
meŐvalósítása, amelyek a számos eŐyéb és sokrét pozitív őatásaik mellett az ÜHG-kibocsátás
csökkenésével is járőatnak. Kiemelt cél teőát a mez ŐazdasáŐ termelési szerkezetének és módjainak
fenntartőatóbbá tétele, amelyben kiemelt szerepet játszik a szemléletformálás is.
M-5

M-6
A őulladék és szennyvíz mennyiséŐének csökkentése a meŐyében
2015-ben az összes őasznosított és ártalmatlanított szilárd őulladék mennyiséŐe Pest meŐyében a 2.
leŐmaŐasabb orszáŐos érték Budapest után. Pest meŐyének nemcsak a saját területén keletkez
őulladékmennyiséŐér l kell Őondoskodnia: Pusztazámor és Dunakeszi őulladéklerakója a f városban
keletkez őulladékok jelent s részét is befoŐadja. A őulladékból származó ÜHG-kibocsátás
csökkentésének elérése érdekében fontos a keletkez őulladékok mennyiséŐének csökkentése, a
őulladéktelepeken a depóniaŐáz őasznosítása, valamint a már keletkez keletkezett őulladékok esetében
ezek őasznosítása (pl. újrafeldolŐozás, visszanyerés, anyaŐában történ őasznosítás), amelynek rendszerei
további fejlesztésre szorulnak a meŐyében, íŐy a őulladékőasznosítás meŐszervezésére, illetve ennek
infrastrukturális őátterének kiépítése is fontos célkit zés.
A szelektív őulladékŐy jtés a őázőoz men rendszerrel jelent sen javult, de szemléletformálással ennek
további növelését szükséŐes elérni a mérséklés keretében. A települési szilárd őulladékok neŐyedrésze kerti
őulladékból és ételmaradékból áll, amelyet a keletkezés őelyén kertes családi őázakban sikeresen és olcsón
őasznosítani leőet. A őulladéklerakókra kerül biolóŐiailaŐ lebomló komposztálőató őulladékok
csökkentése érdekében a meŐye tudatformáló, koordináló, szakmai seŐítséŐet tud nyújtani. Problémát
jelent a bezárt őulladéklerakók rekultivációjának őiánya, ami illeŐális őulladéklerakásra ösztönöz. A
rekultivációk felŐyorsítása kívánatos.
A meŐyében naŐy számban keletkez és a Budapestr l érkez építési őulladék előelyezése szintén
problémát jelent, ennek őasznosítási arányát (ami most 0%) jelent sen növelni kell, amelyre vonatkozóan a
Hulladéktörvény 92. § (3) bekezdése – összőanŐban a HKI el írásával – el írja, őoŐy 2020. december 31ig a nem veszélyes építési-bontási őulladék – a föld és a k kivételével – újraőasználatra el készítésének,
újrafeldolŐozásának és eŐyéb, anyaŐában történ őasznosításának – ideértve a feltöltési m veleteknél más
anyaŐok őelyettesítésére őasznált őulladékot – eŐyüttes mértékét a képz dött mennyiséŐőez viszonyítva
tömeŐében orszáŐos szinten leŐalább 70%-ra kell növelni. Klímaváltozási szempontból másik probléma a
meŐye aŐŐlomeráción kívüli részén a lakossáŐi szemétéŐetés, ami nemcsak maŐas ÜHG-kibocsátással, de
jelent s eŐészséŐüŐyi kockázattal is jár.
Szennyvízkezelés terén pozitív tendencia a területen kezelt szennyvíziszap őasznosításának növekedése
(50%), de fontos minden település Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetés és- tisztítás MeŐvalósítási
ProŐramőoz történ csatlakozása és a szennyvízkezel telepeken keletkez bioŐáz őasznosításában is
számos jelent s potenciál rejlik a meŐyében az ÜHG-kibocsátás csökkentés elérése érdekében.
M-7

Erd területek 5%-kal történ növelése és az erd Őazdálkodás fejlesztése a CO2nyel kapacitás érdekében
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A zöld növények, az erd k a fotoszintézis révén elnyelik a szén-dioxidot, íŐy ellensúlyozzák az ÜHGkibocsátást. Pest meŐye jelenleŐ is orszáŐos átlaŐ feletti erd területi aránnyal rendelkezik, mindazonban a
Nemzeti Erd telepítési ProŐrammal (NEtP)172 összőanŐban az erd terület további emelkedésével
csökkentőet az ÜHG-kibocsátás, a fák CO2-nyel kapacitásának seŐítséŐével. Hiszen a klímaváltozás
szempontjából kimaŐasló az erd k szénmeŐköt képesséŐe és leveŐ tisztítóképesséŐe, valamint ezek
mellett kiemelt szerepet játszanak a léŐmozŐásban, a víz körforŐásában, vízmeŐtartásban, talajerózió
csökkentésben is. A további erd területekben lév potenciál további kiaknázása érdekében cél az
erd területek védelmén, fenntartásán, természetesséŐének, szerkezetének javításán és jó eŐészséŐi
állapotban történ meŐ rzésén túlmen en a további erd telepítések ösztönzése, a meŐye erd területeinek
2030-ra további 5%-al történ növekedése. (A települési zöldfelületek (közparkok, fasorok stb.) is
őozzájárulnak az ÜHG-kibocsátásőoz, azonban ezek a felkészülést és az alkalmazkodást seŐítik
els sorban, íŐy az adaptációs célkit zéseknél jelennek meg.)

4.4.

Pest meŐye adaptációs célkit zései

A nemzetközi és a őazai klímapolitika – bár kezdetben els sorban a kibocsátás-csökkentésre
koncentrált – napjainkban eŐyre naŐyobb őanŐsúlyt fektet a klímaváltozás már érezőet , illetve jöv ben
várőató őatásaiőoz való alkalmazkodásra és felkészülésre. Az alkalmazkodás és a felkészülés Őyakorlati
meŐvalósítása eŐyre sürŐet bbé válik, mert a cselekvés őaloŐatása a kockázatok jelent s növekedését
vonőatja maŐa után. Az ENSZ űŐőajlatváltozási KereteŐyezménye már utal az alkalmazkodás
fontossáŐára, ezt er síti meŐ az EU Alkalmazkodási StratéŐiája is. A 2015 véŐén elfoŐadott Párizsi
MeŐállapodás is több ponton őanŐsúlyozza a mitiŐációs és adaptációs intézkedések közti eŐyensúly
szükséŐesséŐét. Ezekre alapozva a Második Nemzeti űŐőajlatváltozási StratéŐia keretében elkészült
MaŐyarorszáŐ Nemzeti Alkalmazkodási StratéŐiája is, amelynek kiindulópontja, őoŐy a klímaváltozás nem
őatárolőató el a társadalom-, a ŐazdasáŐ- vaŐy a környezetpolitika témaköreit l, íŐy a fenntartőató fejl dés
szempontrendszerével összőanŐban szükséŐes kezelni. Ezen irányelvek mentén, és a megyei
alkalmazkodási őelyzetelemzés, -értékelés alapján meŐállapítőató, őoŐy a meŐyében az összeőanŐolt, a
kockázatoknak elébe men felkészülés és a káros őatásokőoz való alkalmazkodási leőet séŐének
meŐteremtése érdekében meŐyei alkalmazkodási célokat szükséŐes kit zni. Mivel a klímaváltozás
következményei őelyben éreztetik leŐinkább őatásukat, ezért elenŐedőetetlen, őoŐy az alkalmazkodási
célok tervezése és a beavatkozások véŐreőajtása e területi szinten is megtörténjen. A megyei
önkormányzatnak fontos szerepe van az alkalmazkodás terén abban, őoŐy kapcsolatot teremtsen a
különböz tervezési, iŐazŐatási és véŐreőajtási szintek között e tématerületre fókuszálva, koordinálja a
területén meŐvalósuló beavatkozásokat, kapcsolatot tartson a meŐyei és települési szint , klímavédelemben
érdekelt szerepl kkel, továbbá, őoŐy információátadással, tájékoztatással el seŐítse a őatékony fellépés
leőet séŐeit, ezzel is javítva azok eredményesséŐét.

172

http://erdo.kormany.hu/nemzeti-erdotelepitesi-program
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4.4.1. Specifikus adaptációs cél:
A különböz szektorok klímaváltozási őatásokkal szembeni
alkalmazkodóképesséŐének er sítése és felkészülésének seŐítése
A klímaváltozás őatásai által érintett szektoroknak fel kell készülniük a várőató változásokra, mert íŐy a
bekövetkez károk eŐy része elkerülőet , vaŐy súlyossáŐuk csökkentőet . Bár a felkészülés költséŐei
maŐasak leőetnek, ennek elmaradása esetén várőató károk ezeket sokszorosan felülmúlőatják. Az
alkalmazkodóképesséŐ fejlesztése íŐy a jöv be történ befektetésként is értelmezőet .
A-S

Az érintettek eŐyüttm ködése a felkészülésben elenŐedőetetlen, amit közvetít szerepénél foŐva a megyei
önkormányzat iŐyekszik el seŐíteni. A különböz szektorokőoz kapcsolódó megyei alkalmazkodási célok
a következ k:

4.4.2. Adaptációs részcélok:
A-1
A ő őullámok káros eŐészséŐüŐyi őatásainak csökkentése
Az extrém meleŐ id szakok káros őatással leőetnek az emberi eŐészséŐre. Mivel az aŐŐlomeráció területe
s r n beépített, ezért a ő őullámok őatásai méŐ er teljesebben jelentkezőetnek. A káros eŐészséŐüŐyi
őatások csökkentése érdekében a lakossáŐ tájékoztatása maŐukról a őatásokról és az előárítási
leőet séŐekr l elenŐedőetetlen.
A meŐye jövedelmi őelyzete az orszáŐos átlaŐ felett alakul, a ő őullámok elleni eŐyéni védekezésre íŐy
több leőet séŐe van a lakossáŐnak. Fontos azonban, őoŐy ez ne járjon az ÜHG-kibocsátás növekedésével
– léŐkondicionáló őelyett inkább a sziŐetelés, árnyékolás meŐoldására kell ösztönözni a lakossáŐot.
A ő őullámok őatásainak enyőítésében a településrendezési eszközök is seŐítőetnek: a települési
zöldfelületek (pl. közkert, kertek, fasorok, játszóterek stb.) növelése ő ti a mikroklímát, íŐy a ő őatások
enyőítésében is szerepet játszőat. A folyóparti közparkok Őyarapodása, a barnamez s területek átalakítása
vaŐy eŐykori zöldfelületek további min séŐi fejlesztése mind a káros őatásokőoz való alkalmazkodást, a
őatékony klímavédelmet szolŐálják.
A cél elérése érdekében szükséŐes az eŐészséŐüŐy őelyi szervezeteivel (őáziorvosi ellátás, véd n i szolŐálat,
őelyi ment szolŐálatok) való szoros eŐyüttm ködés kialakítása a felkészítésében, tájékoztatásban.
Aszálynak és eŐyéb neŐatív klímaőatásoknak jobban ellenálló mez ŐazdasáŐi
tecőnikák széles körben való elterjedésének ösztönzése
A hosszan tartó meleŐ id szakok csapadékőiánnyal párosulva aszály kialakulásáőoz vezetőetnek Pest
meŐyében is, els sorban a Duna-Tisza közi HomokőátsáŐőoz tartozó részein. Mindemellett e déli területet
a klímaváltozás okozta szárazodás őatásai és a felszín alatti vízszintek csökkenése is sújtja. Az aszályos
id szakok kialakulása és id tartamának növekedése többek között a mez ŐazdasáŐi termelést is
károsítőatja, annak ellenére, őoŐy Pest meŐye természeti adottsáŐai, termelési őaŐyományai ŐazdaŐok,
számos tájfajtával, jó term területtel, jelent s vízkészletekkel rendelkezik. A fokozódó aszály jelenséŐére
történ felkészülés jeŐyében fontos cél az aszálykárok előárításának el seŐítése. Ennek érdekében cél a
fenntartőatóbb és a klímaváltozásőoz jobban alkalmazkodó növénytermesztés ösztönzése (pl.
szárazsáŐt r fajták), a őelyi adottsáŐokőoz és a tájőoz iŐazodó mez ŐazdasáŐi termelés, az er forrásokkal
kíméletes, azokat Őyarapító m velési módok terjesztése, valamint komplex, vízvisszatartáson és
víztakarékossáŐon alapuló fenntartőató tájőasználat el seŐítése. Ezek elérése érdekében fontos a meŐyei
aŐrárŐazdálkodók és szerepl k (pl. Nemzeti AŐrárkamara területi eŐyséŐei) közti kapcsolattartás
meŐer sítése, valamint a szemléletformálás is.
A-2
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A Duna- és Ipoly-parti településeken és az eŐyéb árvízveszélyes térséŐekben az
ár- és belvizekkel szembeni sérülékenyséŐ csökkentése
Az éŐőajlatváltozás őatására a jöv ben várőatóan n ni foŐ az árvízi fenyeŐetettséŐ, illetve az árvízkárok
maŐasabb mértékeket öltőetnek. A vízüŐyi szervezetek által az el írt fenntartási munkálatok, valamint a
szükséŐes karbantartások továbbra is folyamatosan elvéŐzésre kell, őoŐy kerüljenek és az árvízkárok
csökkentésének érdekében, aőol szükséŐes, beavatkozásokat kell eszközölni, természetesen a MÁSZ
(Mértékadó Árvízszint) folyamatos újraértékelésének fiŐyelembevételével.
A-3

A klímaváltozás őatására a villámárvizek ŐyakorisáŐa várőatóan emelkedni foŐ, amely a meŐyében a őeŐyés dombvidéki területeket érinti. A őeŐyvidéki patakokon meŐjelen árőullámok levonulási ideje iŐen
rövid, jellemz en 1,5-3 óra, ezért maximum néőány órára jelezőet ek el re, íŐy védekezni ellenük naŐyon
neőéz, ezért a lakossáŐ id ben történ tájékoztatását, riasztását meŐ kell szervezni. Villámárvíz során a
legfontosabb, hogy gondoskodni kell a lakossáŐ biztonsáŐáról, emellett az okozott károk minél naŐyobb
fokú enyőítésére kell törekedni.
A belvíz f ként a meŐye D-i és DK-i területein okoz károkat mind a mez ŐazdasáŐban, mind az épített
környezetben, de településeket és közlekedési útvonalakat is veszélyeztet, valamint közvetett környezeti
változásokőoz is őozzájárul, mint például a szikesedés. Az éŐőajlatváltozás őatására a jöv ben várőatóan
jelent sebbek lesznek a belvízkárok, ezért az a cél, őoŐy a változásokőoz való alkalmazkodást minél el bb
meŐkezdjük, a belvizek által okozott károkat a leőet séŐ szerint minimalizáljuk.
A kockázat csökkentése érdekében fontos célkit zés, őoŐy a terület- és településfejlesztés, valamint az
árvíz-, villámárvíz- és belvíz-vízvédelem szempontjai találkozzanak, valamint a váratlan
katasztrófaőelyzetek előárításában naŐyon fontos a települési önkormányzatok és a katasztrófavédelem
őelyi szerveinek, valamint a területileŐ illetékes VízüŐyi IŐazŐatósáŐok szoros eŐyüttm ködésének
támoŐatása.
Az árvizek, a villámárvizek, valamint a belvizek okozta károkozások meŐel zésének, kezelésének f célja
az emberi élet védelme és a nemzeti vaŐyon indokolt mérték meŐóvása, amelyet úŐy kell meŐoldani, őoŐy
a jelenleŐ károkat okozó, többlet vízmennyiséŐek kés bb őaszonként jelentkezzenek, ezáltal enyőítést
jelentőetnek más vízŐazdálkodási problémákra.
Természetes él őelyek és erd k sérülékenyséŐének csökkentése, a biodiverzitás
meŐ rzése
Bizonyos természetes él őelyeket, illetve állat- és növényfajokat veszélyeztetőet a klímaváltozás. A
biolóŐiai sokféleséŐ – azon túl, őoŐy önmaŐában értéket képvisel – növeli a változásokkal szembeni
ellenállóképesséŐet, ezért meŐ rzése fontos. MeŐyei cél az, őoŐy a városok és ipari területek növekedése ne
okozza a természetes él őelyek további pusztulását (természetvédelmi szempontból kevésbé értékes
területen valósuljon meŐ). Fontos meŐel zni az invazív fajok terjedését, és az él őelyek töredezetté válását,
továbbá meŐ rizni az ökolóŐiai folyosókat, puffer területeket, mez véd erd sávokat, fasorokat,
bokorsorokat.
A-4

Pest meŐye területének eŐy része az erd tüzek szempontjából is veszélyeztetett, ezért az erdészet
szerepl ivel eŐyüttm ködésben törekedni kell az erd tüzek meŐel zésére és az erd k eŐészséŐi állapotának
fenntartására.
Az aŐŐlomeráción kívüli és periférikus meŐyei területek épületállományának
klímaőatásokkal szembeni ellenálló-képesséŐének er sítése
Ösztönözzük a meŐye periférikus területein a kiemelten klímaérzékeny épületek feltérképezését, ezen belül
a nem lakott lakásokat, a vályoŐ falazattal készült épületeket, valamint a meŐbontott szerkezet őelyi
és/vaŐy örökséŐvédelmi értékeket. A nem lakott, a vályoŐ falazatú és m emlék jelleŐ épületek felmérése,
feltérképezése a cél, amely leőet vé teszi a további klímaváltozás őatásaiőoz való alkalmazkodási
intézkedések, döntések el készítését.
A-5

A nem lakott épületek estében azok előelyezkedése, m szaki állapota, valamint tulajdonosaik azonosítása
leőet vé teszi, őoŐy akár er s széllökések, akár elöntés, villámárvíz veszélyeztetettséŐ estén a
kármeŐel zési intézkedéseket, kötelezéseket meŐalapozza. A viőarok és árvizek során az üresen álló
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épületekben nincs, aki azonnali beavatkozással a kárenyőítést támoŐató cselekményt kezdeményezne,
illetve a környezetet fiŐyelmeztetné. (VályoŐ alámosódás miatti omlás, befejezetlen beruőázás miatt üresen
álló épület estén meŐŐyenŐült tet r l leváló darabok, stb.)
VályoŐ falazatú épületek felmérése során a településszerkezet fiŐyelembevételével a őáz önmaŐára, illetve
környezetre őató veszélyének meŐállapítása, javaslat el készítés a meŐóvás, védelmi tecőnolóŐia
kiválasztásáőoz, illetve az érték/költséŐ arány alapján bontandó besorolásőoz szükséŐes információkat
szolŐáltatja a felmérés.
Szél és faŐykárra való érzékenyséŐ felmérése, az állaŐmeŐóvási intézkedések meŐalapozását szolŐáló
ütemezett véŐreőajtást, valamint a őasznosítőatósáŐot (fenntartó, üzemeltet , funkcióváltás, őasználati
leőet séŐ stb.) támoŐatja, az eŐyes m emlékek éŐőajlati elem szerinti érzékenyséŐe és jelleŐ szerinti
sérülékenyséŐ meŐállapításával.
A sérülékeny ivóvízbázisok meŐóvása, a biztonsáŐos ivóvízellátás őosszú távú
fenntartása
A klímaváltozás őatására várőatóan a lakossáŐ víziŐénye növekedni foŐ, részben a őáztartási vízfoŐyasztás,
részben pediŐ a lakossáŐ öntözési célú felőasználása okán, azonban a várőató felmeleŐedés a vízkészletek
csökkenését foŐja eredményezni. Mindezek tükrében kiemelt cél, őoŐy a társadalom alkalmazkodjon az
eŐyre sz kösebben rendelkezésre álló vízmennyiséŐ felőasználásáőoz.
A-6

Az életmin séŐ és a lakossáŐ eŐészséŐi állapota szempontjából kiemelt cél az eŐészséŐes ivóvízőez történ
őozzájutás biztosítása, ezért mérsékelni kell a jelenleŐi ivóvízbázisaink sérülékenyséŐét. Különös fiŐyelmet
kell fordítani arra, őoŐy a meŐyében kiuŐróan maŐas az eŐy f re jutó kitermelt vízmennyiséŐ, az orszáŐos
átlaŐ közel őáromszorosa, melynek oka, őoŐy - a meŐye településein kívül - Budapest vízellátását is
dönt en Pest meŐyéb l biztosítják a Szentendrei-szigeten, valamint a Csepel-sziŐeten üzemel parti
sz rés ivóvízbázisokból, íŐy a meŐyei vízbázisok biztonsáŐban tartása kiemelt cél kell, őoŐy leŐyen.
Különösen iŐaz ez a meŐállapítás az Ipoly mentén előelyezked települések esetében, amelyek fokozottan
sérülékenyek a klímaváltozás őatásaival szemben, melynek mérséklésére kell törekedni.
A vezetékes ivóvizek min séŐe eŐyes településeken nem felel meŐ az EU-s el írásoknak, ezeken a
településeken az ivóvízmin séŐ javítása szükséŐes.
Budapest desztinációval szoros összőanŐban eŐy orszáŐos léptékben
példamutatóan alkalmazkodó meŐyei turizmus szektor kiépítése
A meŐye turisztikai szektora Budapestt l elválasztőatatlan: a meŐye turisztikai piacának alapját,
„vásárlóerejét” is a f város lakossáŐa és az oda érkez vendéŐek jelentik; a Pest meŐyei őelyszínek kevés
kivételt l eltekintve jellemz en nem önmaŐukban meŐálló desztinációk. A meŐyét jellemz kínálati elemek
közül a szabadid s aktív turizmus, a kulturális és örökséŐturizmus, a falusi turizmus kapcsán fontos olyan
alkalmazkodási meŐoldásokkal el állni, amelyek e klímaváltozási, id járási őatásoknak különösen kitett
típusok adaptációs képesséŐét jelent sen növelik, s eŐyúttal az orszáŐ más turisztikai foŐadótérséŐei
számára meŐfelel példaként szolŐálnak, az orszáŐ vezet foŐadótérséŐe és környéke által tudatosan
felvállalt tevékenyséŐként. A őelyi turizmus alkalmazkodóképesséŐének er sítése mellett a tervezett
intézkedések optimális esetben íŐy őozzájárulnak az orszáŐos őelyzet javításáőoz is.
A-7

A-8
A meŐyei értékek klímaváltozással szembeni sérülékenyséŐének csökkentése
EŐy adott területen él lakossáŐ számára különleŐes értéket képviselőetnek a őelyben meŐtalálőató
természeti kincsek, épített örökséŐ és kulturális őaŐyományok. Ezek meŐismerése és meŐ rzése
őozzájárulőat a őelyi identitás, íŐy pediŐ a őelyi közösséŐek er södéséőez.
A őelyi értékek alapjai leőetnek a őelyi ŐazdasáŐfejlesztésnek (a viláŐŐazdasáŐtól való füŐŐ séŐ
csökkentésének), továbbá a turizmusnak is. Mindezek mellett a természeti értékek meŐ rzése javítja a
települések élőet séŐét is. Fontos cél, ezért a őelyi értékek minél jobb és részletesebb meŐismerése és
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meŐismertetése a lakossáŐŐal, továbbá az értékmeŐ rzés leőet séŐeinek feltárása.
Cél a természetes él őelyek és fajok sokféleséŐének meŐ rzése, az épített örökséŐ - részletes felmérés
alapján - azon elemeinek kiválasztása, amelyeket a leŐinkább sújtőat a klímaváltozás, a őaŐyományos
Őazdálkodási formák tovább éleséőez szükséŐes feltételek meŐteremtése, továbbá a őelyi turizmus
felkészítése a klímaváltozás őatásaira.

4.5.

Pest meŐye klímatudatossáŐi és szemléletformálási célkit zései

Pest meŐyének központi őelyzete, illetve a budapesti aŐŐlomeráció sajátos adottsáŐai eŐyszerre
jelentenek kiőasználőató leőet séŐet és komoly kiőívást. A meŐye ŐazdasáŐi szempontból központi
szerepe, maŐas t kevonzó képesséŐe miatt meŐvalósuló naŐyszámú fejlesztés környezeti szempontból
veszélyt jelent és őavária őelyzeteket teremtőet. UŐyanakkor a naŐyobb céŐek komolyabb ŐazdasáŐi ereje, a
társadalmi felel sséŐvállalás üzleti értéke leőet séŐet teremt arra is, őoŐy a környezettudatossáŐban is
kiemelked ek leőessenek.
A meŐvalósuló ŐazdasáŐi, infrastrukturális, lakásépítési beruőázások vaŐy az ezek m ködése, a
kapcsolódó közlekedés nagy környezetterőelést okoz a meŐyében. A kedvez előelyezkedés
önkormányzatok számára viszont az itt meŐjelen fejlesztések bevételt őozőatnak, munkaőelyet
teremtenek. Számos példamutató klímavédelmi őatású fejlesztés valósult meŐ (pl. felújítások, meŐújuló
enerŐiaőasznosítás). A koordinációs törekvések ellenére a területfejlesztésben aliŐ érvényesülnek a
kompakt városfejlesztés elvei, zajlik a települések szétterülése, a zöldterületek foŐynak, ami az
alkalmazkodás leőet séŐeit súlyosan csökkenti.
A meŐyében él knek és dolŐozóknak általánossáŐban véve jobbak az anyaŐi leőet séŐei, több a
leőet séŐük a klímaváltozásőoz való alkalmazkodást és meŐel zést seŐít lépéseket, beruőázásokat
meŐtenni. Az iskolázottsáŐ, az eŐészséŐüŐyi és más szolŐáltatásokőoz való őozzáférés jobb, mint az orszáŐ
számos más területén, a korszerkezet fiatalosabb. A maŐasabb társadalmi státusúak azonban a környezet
(és a környezeti változások) iránt relatíve kevésbé érzékenyek és a klímaváltozással kapcsolatban kevesebb
a személyes tapasztalatuk. OrszáŐos viszonylatban több klímavédelmi lépést tettek már a meŐyei
őáztartások, a kedvez bb anyaŐi őelyzet miatt is. A kedvez bb társadalmi-ŐazdasáŐi mutatók els sorban a
budapesti aŐŐlomerációt jellemzik, míŐ az észak-keleti és dél-keleti térséŐeiben a lakossáŐ őelyzete
rosszabb – jelent sek a meŐyén belüli különbséŐek. Óriási a különbséŐ Budapest és Pest meŐye ŐazdasáŐi
erejében, emiatt a településeknek kiőívást jelent többek között az inŐázás.
A fentiekre alapozott jöv képben Pest meŐye kedvez adottsáŐaira (maŐasabb képzettséŐ, jobb
jövedelmi őelyzet, naŐyobb ŐazdasáŐi er , orszáŐos átlaŐnál naŐyobb mérték cselekvési őajlandósáŐ)
alapozva saját őelyzetének javítása mellett az orszáŐban vezet szerepet vállal a klímatudatossáŐi,
éŐőajlatvédelmi és alkalmazkodási tevékenyséŐek terén, jó Őyakorlatokkal elöl járva. A szemléletformálási
tevékenyséŐ célja, őoŐy ezeket a törekvéseket el seŐítse, az adaptációs és mitiŐációs tevékenyséŐet
támoŐassa.

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

156

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Szemléletformálási célrendszer:
A őelyi szerepl k között a tudásmeŐosztás és eŐyüttm ködés javítása Pest meŐye példamutató szerepének
er sítéséért a klíma- és enerŐiatudatossáŐban

A helyi
önkormányzatok
aktív
eŐyüttm ködésének
el mozdítása a zöld
településfejlesztésért

A ŐazdasáŐi szféra
aktívabb
szerepvállalásának
ösztönzése a
klímavédelemben

Az államiŐazŐatással
és a központi
üzemeltetés
intézményekkel való
eŐyüttm ködés
intenzitásának
növelése a
klímatudatos
fejlesztésekért

Az elérőet
klímatudatos
meŐoldásokban rejl
leőet séŐek lakossáŐi
kiőasználásának
támoŐatása

Aktív civil őálózatok
m ködésének
ösztönzése a
klímatudatossáŐi
szemléletformálásért

4.5.1. Specifikus szemléletformálási cél
A őelyi szerepl k között a tudásmeŐosztás és eŐyüttm ködés javítása Pest
meŐye példamutató szerepének er sítéséért a klíma- és enerŐiatudatossáŐban
A szemléletformálás célja, őoŐy a meŐlév kedvez ŐazdasáŐi és társadalmi adottsáŐokra építve támoŐassa
az adaptációs és mitiŐációs törekvéseket. Az érintettek tudását Őyarapítva, eŐyüttm ködését javítva, a jó
példák terjedését el seŐítve, a projektek koordinálásával, továbbá a területfejlesztés eszközeivel
meŐvalósítőatók a költséŐőatékony, ésszer , mindenki számára kedvez klímavédelmi meŐoldások.
SZ-S

A MeŐyei Önkormányzat a tudás terjesztésének, az eŐyüttm ködésének, a szabályozási koordinációnak a
csomópontja leőet. A maŐán, céŐes és a közszféra fejlesztéseinek orientálásával a környezetterőelés
csökkentőet , a zöld ŐazdasáŐfejlesztés az össztársadalmi jólétet javítja.

4.5.2. Szemléletformálási részcélok
A őelyi önkormányzatok aktív eŐyüttm ködésének el mozdítása a zöld
településfejlesztésért
A települési önkormányzatok számára az aŐŐlomerációban meŐvalósuló fejlesztések eŐyszerre jelentenek
kiőívást (pl. az infrastruktúra-, intézményfejlesztés terén, a zöldterületek foŐyása, a közlekedés okozta
környezetterőelés miatt), de komoly bevételi forrást, fejlesztési leőet séŐeket is őoznak. Cél, őoŐy a MeŐyei
Önkormányzat seŐítséŐével a ŐazdasáŐi és társadalmi fejl désb l adódó el nyök és őátrányok
optimalizálőatók leŐyenek, a klímavédelem szempontjai érvényesüljenek.
SZ-1

Az önkormányzatok területrendezési döntéseit össze kell őanŐolni és szabályozási eszközökkel meŐ kell
állítani a zöldfelületek foŐyását. Az önkormányzatok által meŐvalósított fejlesztések (pl. felújítások,
meŐújuló enerŐia őasználata) szerves részévé kell váljon a szemléletformálás. Az önkormányzatoknak saját,
mindennapi tevékenyséŐükben érvényesíteniük kell a klímavédelem szempontjait, példát kell mutatniuk e
téren, és lakossáŐuk tudatformálásában élen kell járniuk. A meŐyei önkormányzat a szabályozás
koordinációjában, a települési szakért k, döntésőozók képzésében, a tudásmeŐosztás el seŐítésében
seŐítőeti a települési önkormányzatokat.
A ŐazdasáŐi szféra aktívabb szerepvállalásának ösztönzése a
klímavédelemben
A meŐye ŐazdasáŐi ereje eŐyenl tlenül oszlik meŐ. A őozzáadott érték jelent sebb részét a naŐy (jobbára
külföldi érdekeltséŐ ) céŐek állítják el , míŐ a kisebb és közepes méret céŐek komoly kiőívásokkal
küszködnek pénzüŐyi, illetve őumán er forrás terén. A ŐazdasáŐi pezsŐés leŐinkább a f városi
aŐŐlomerációt jellemzi, az ett l távolabb es területek ennek kedvez őatásaiból kevésbé részesülnek, míŐ
számos terőét (pl. átmen forŐalom) viselniük kell.
SZ-2
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A klímavédelemben a naŐyvállalatok komolyabb ŐazdasáŐi erejük révén naŐyobb terőet kell vállaljanak.
Részben a társadalmi felel sséŐvállalás jelentette üzleti érték kiőasználásával, részben pediŐ a
klímavédelmet is szolŐáló területfejlesztési szabályozással, a fejlesztések csatornázásával érőet el a
klímavédelem fokozottabb érvényesítése a őosszú és rövid távú döntések meŐőozatalánál. A MeŐyei
Önkormányzat itt tudásmeŐosztással, a partneri viszony er sítésével, eŐyüttm ködések létreőozásával, a jó
példák bemutatásával, a szabályozás befolyásolásával terelőeti ebbe az irányba a céŐek tevékenyséŐét. A
kis- és közepes vállalkozások irányában ezeket az eszközöket kieŐészítőeti a költséŐőatékony klímavédelmi
meŐoldásokról szóló tudásmeŐosztás szervezése, projektŐenerálás.
Az államiŐazŐatással és a központi üzemeltetés intézményekkel való
eŐyüttm ködés intenzitásának növelése a klímatudatos fejlesztésekért
A meŐyében m köd szociális, eŐészséŐüŐyi, oktatási, katasztrófavédelmi és más intézmények, valamint a
kritikus infrastruktúra jelent s része központi m ködtetés . A m ködtetésben és az alkalmazkodás terén
ezek szerepe azonban meŐkerülőetetlen. A megyei önkormányzat az üzemeltet kkel és az államiŐazŐatás
szerveivel szakmai eŐyüttm ködést kell kialakítson, őoŐy a térséŐi klímavédelem terén a szinerŐiák
kiőasználőatók leŐyenek.
SZ-3

A szabályozási lépések, tudásmeŐosztás, az intézményeket és őasználóikat célzó kampányok, az
eŐyüttm ködés az államiŐazŐatási és önkormányzati szerepl kkel er sítőeti az eŐyes szerepl k törekvéseit.
Az elérőet klímatudatos meŐoldásokban rejl leőet séŐek lakossáŐi
kiőasználásának támoŐatása
A megye lakossáŐa sok szempontból jobb őelyzetben van az orszáŐos átlaŐnál. Az aŐŐlomerációban él k
átlaŐnál kedvez bb jövedelmi őelyzete, maŐasabb iskolázottsáŐa, a fiatalosabb korszerkezet meŐteremtik a
leőet séŐét annak is, őoŐy a klímavédelem terén e családok élen járjanak. Fontos szerepe van uŐyanakkor a
tudatformálásnak, őoŐy saját tevékenyséŐük őatásainak és a klímaváltozás okozta várőató őatásoknak
tudatában leŐyenek, és meŐfelel válaszokat adjanak.
SZ-4

Az információnyújtás mellett a megyei önkormányzat felőívőatja a fiŐyelmet a meŐtérül beruőázások
el nyeire, meŐvalósítőató pénzüŐyi konstrukciókat mutatőat be. LényeŐes, őoŐy a lakossáŐ fiŐyelmét olyan
tevékenyséŐekre őívjuk fel, melyek meŐvalósítőatók, illetve számukra is el nyökkel járnak (pl. seŐítenek a
károkat elkerülni, enerŐiameŐtakarítással járnak stb.). A szemléletformálás, képzés csomópontjai leőetnek
az ökoiskolák. A közösséŐépítésnek kulcsszerepe van a klímatudatos maŐatartás kialakításában.
Aktív civil őálózatok m ködésének ösztönzése a klímatudatossáŐi
szemléletformálásért
A meŐyében számos civil szervezet foŐlalkozik az éŐőajlatváltozással, illetve környezetvédelemmel
kapcsolatos szemléletformálás területén. MeŐ kell er síteni e szervezetek tevékenyséŐét, fejleszteni a
őálózati eŐyüttm ködést közöttük, illetve leőet vé kell tenni, őoŐy az általuk felőalmozott tudást a őelyi
szerepl k (köztük a települési és államiŐazŐatás) minél szélesebb körben őasznosítőassák.
SZ-5

A nem kifejezetten „zöld” tematikával foŐlalkozó szervezetek (pl. oktatási, nevelési területen dolŐozó,
szociális szolŐáltatásokat nyújtó kezdeményezések) is bevonőatók e őálózat tevékenyséŐébe. Az
éŐőajlatváltozás az élet szinte minden területét érinti. Célszer ezért minél többféle szervezet számára
leőet vé tenni, őoŐy az itt lakókkal folytatott napi kommunikációjukban a mitiŐáció és adaptáció jelentette
kiőívások és a válaszleőet séŐek meŐjelenőessenek, terjesszék az információkat.
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5. BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK, INTűZKEDűSEK
5.1.

Pest megyei mitiŐációs intézkedések

A meŐye klímapolitika céljainak els csoportját a klímavédelmi jelleŐ beavatkozásokra kifuttatott
célkit zések jelentik. A meŐye átfoŐó klímapolitikai célja teljesülésének eŐyik f pillére a mitiŐációs
specifikus cél, amelynek értelmében 2020-ig meg kellene akadályozni a meŐye ÜHG-kibocsátásának
növekedését, 2030-ig pedig 2,3%-kal csökkenteni a kibocsátást az ÜHG-leltárban szerepl állapotőoz
képest.
A jelzett célkit zést több szakterületen keresztüli beavatkozásokkal érné el a meŐye. A mitiŐáció két
alapvet területe Pest meŐyében is az enerŐiafoŐyasztás csökkentése és az enerŐiaőatékonysáŐ növelése a
különböz lakó és közületi épületek enerŐetikai rendszereibe való beruőázások révén, valamint a
fenntartőató enerŐiaőatékonysáŐi proŐramokba a meŐújuló enerŐiaforrások felőasználásának inteŐrálása,
eŐyáltalán a meŐújuló áramtermelés er sítése.
Fontos mitiŐációs terület a meŐyében a terület ÜHG-kibocsátásának 18%-áért felel s közlekedési
szektor kapcsán az áŐazat emisszió növekményének meŐakadályozása, többek között a forŐalom
mérséklése, a közösséŐi és alternatív közlekedési meŐoldásokra való átterőelés révén. Jelent s ÜHG
kibocsátó a meŐyében az ipar is: a stratéŐia ennek kapcsán a naŐyipari szerepl k társadalmi
felel sséŐvállalásának er sítését szorŐalmazza.
További áŐazatokban is komolyabb ÜHG-csökkentési meŐoldásokra készül a meŐye. Az
aŐrárszektorban a kevesebb ÜHG-kibocsátással járó termelési módok elterjesztése kapcsán els sorban
állattenyésztéssel kapcsolatos meŐoldások szerepelnek a mitiŐációs intézkedések között a 4. fejezetben; a
növénytermesztés kérdéseivel az adaptáció keretében foŐlalkozik a stratéŐia. A őulladékszektor a keletkez
lakossáŐi szilárdőulladék és szennyvíz mennyiséŐének csökkentését, a lerakóra jutó mennyiséŐ mérséklését,
a depóniaŐázok őasznosítását is nevesíti a leőetséŐes meŐoldások között.
A mitiŐációt a kibocsátás-csökkentésen túl naŐyban seŐítőeti a nyel -kapacitások er sítése is. A meŐye
ezért kiemelten számol a meŐyei erd területek fejlesztésével és a települési, településkörnyéki zöldfelületek
meŐ rzésével, arányuk növelésével, összesséŐében a fenntartőató zöldterület-Őazdálkodási tevékenyséŐek
kiteljesítésével.

5.1.1. M-1: Az enerŐiafoŐyasztás csökkentése a meŐyében, közte középületi és a lakóépületállomány 9,6 %-át érint enerŐetikai felújítás meŐvalósítása
Lakóépületek felújítása az aŐŐlomeráción kívüli és periférikus meŐyei
területeken

Mi-1

A meŐyei enerŐiafoŐyasztás, amelynek jelent s részét a lakóépületek enerŐiafelőasználása teszi ki, ÜHG-kibocsátása
55%-a az összes meŐyei emissziónak. Habár a budapesti aŐŐlomeráció településeinek eŐy jelent s részén a
lakásállomány naŐy része újonnan épített, vaŐy újszer állapotú épület, ezzel eŐyütt jelent s az iŐen rossz épületfizikai
állaŐŐal jellemezőet épületek száma is a meŐyében. Mind a CO 2 kibocsátás csökkentése, mind pedig az
éŐőajlatváltozásőoz való alkalmazkodás miatt fontos feladat a meŐye déli, keleti és északkeleti perifériáin találőató
lakóépületek korszer sítése, felújítása, ami eŐyúttal a meŐyét jellemz területi különbséŐek mérsékléséőez is
őozzájárulőat. Az iparosított tecőnolóŐiával épült lakóőázak ő sziŐetelése csekély mérték , és a javítás, korszer sítés
min séŐe sokszor nem meŐfelel . Kevés inŐatlan és épület rendelkezik méŐ épületenerŐetikai tanúsítással. ÍŐy a
meŐyében a leŐnaŐyobb enerŐia-megtakarítási potenciált az épületek korszer sítése jelentené, amely tevékenyséŐ
kapcsán cselekvési tervek készítése szükséŐes. A Nemzeti űpületenerŐetikai StratéŐia kitér a különböz épülettípusok
enerŐiaőatékonysáŐi felújításának részleteire, költséŐeire, várőató enerŐiameŐtakarítási mennyiséŐére. A javasolt
korszer sítési módok közül az épületek költséŐ-optimum szintnek meŐfelel felújítása javasolt. Az ÜHG célok
teljesüléséőez az 1980 el tt épült lakások leŐalább 5%-át fel kell újítani (családi őázak, társasőázak és szociális
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bérlakások). Ennek tetemes forrásiŐényét fejlesztési pályázatok, lakossáŐi saját forrás, épít ipari vállalkozások ESCO
finanszírozása, banki enerŐiaőatékonysáŐi, kedvezményes őitelek és települési források tudnák finanszírozni. Az
épületek enerŐetikai korszer sítése javítőatja a neőéz körülmények között él k lakőatási feltételeit, csökkenti a
rezsiköltséŐeket, valamint alternatívát kínál a őelyi kis vállalkozóknak, ezzel ŐazdasáŐi biztonsáŐot, fejl dést növel
őatású leőet.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1, M-2
A-5
Sz-4
Időtáv:
Felelős:

Közreműködő szervezet(ek)

Célcsoport
Finanszírozási igény

Lehetséges forrás

2030
épülettulajdonosok,
társasőázak,
lakásszövetkezetek,
települési önkormányzatok
kormányőivatalok
(Nemzeti
EnerŐetikusi
Hálózat),
űpítésüŐyi SzolŐáltató Pontok, Pest MeŐyei Mérnökkamara,
Pest MeŐyei űpítészkamara, Lecőner Lajos Tudásközpont,
Pest MeŐyei és űrd MeŐyei JoŐú Városi Kereskedelmi és
Iparkamara (PMKIK), épít anyaŐŐyártók, Klímareferensi
Hálózat, épít ipari szövetséŐek pl. űMSz (űpületsziŐetel kBádoŐosok és Tet fed k MaŐyarorszáŐi SzövetséŐe),
épít ipari vállalkozások
lakossáŐ, települési önkormányzatok
25-40 milliárd Ft (iŐény szerint)
 VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek enerŐiaőatékonysáŐának
és meŐújuló enerŐia felőasználásának növelését célzó őitel
 Otthon Melege Program ZFR-KONVEKTOR/2017
 Otthon Melege Program HGCS/2017
 Harmadik feles finanszírozás, szponzoráció
 LakossáŐi saját forrás
 Banki enerŐiaőatékonysáŐot támoŐató, kedvezményes őitel
 Települési Környezetvédelmi Alap

Lakóépületek enerŐiaőatékonysáŐának növelése szaktanácsadói őálózat
felállításával a Nemzeti EnerŐetikusi Hálózat bázisán

Mi-2

Az éŐőajlatváltozás neŐatív őatásaiőoz való alkalmazkodás és az ÜHG Őázok kibocsátás csökkentése miatt a
meŐyében találőató lakóépületek korszer sítése, felújítása fontos feladat. F ként az aŐŐlomeráción kívüli és
periférikus meŐyei területek épületállománya mutat iŐen rossz épületfizikai állaŐot, valamint kevés inŐatlan és épület
rendelkezik méŐ épületenerŐetikai tanúsítással. A felújításokat lakossáŐi tájékoztatás alapozőatja meŐ, amit eŐy
szaktanácsadói őálózaton keresztül valósít meŐ az intézkedés. A őálózat létreőozásának felel se a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium EnerŐetikusi Hálózata, amelynek szintén az enerŐiaőatékonysáŐ növelése a f célja. A szaktanácsadók a
meŐyére készült információs anyaŐ alapján tájékoztatják a lakossáŐot az ütemezett felújítási leőet séŐekr l, m szaki
meŐoldásokról, a nyári túlmeleŐedés elkerülését szolŐáló tecőnolóŐiákról, az enerŐiaőatékonysáŐi és a meŐújuló
enerŐiákat őasználó m szaki meŐoldásokról, felújítási leőet séŐekr l, a rendelkezésre álló támoŐatásokról,
őitelleőet séŐekr l, jó Őyakorlatokról. Az intézkedés a jó Őyakorlatokat látoŐatőató, els sorban a lakossáŐ által
Őyakran őasznált, jellemz en oktatási mintaprojekteken keresztül mutatja be. A tájékoztatást meŐalapozza eŐy
információs anyaŐ összeállítása, amely elektronikusan elérőet , és ismerteti az ütemezett felújítási leőet séŐeket,
m szaki meŐoldásokat a rendelkezésre álló támoŐatásokat őitelleőet séŐeket, jó Őyakorlatokat. Az ismertet anyaŐot
javasolt 2-3 évente, a sziŐorodó m szaki szabványok, a változó környezet és a visszajelzések fiŐyelembevételével
felülvizsŐálni. A Nemzeti űpületenerŐetikai StratéŐiában javasolt korszer sítési módok közül az épületek költséŐoptimum szintnek meŐfelel felújítása javasolt, de ezen túl a közel nulla szint elérését eredményez felújításról is
érdemes információkkal ellátni a lakossáŐot.
Mitigációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1, M-2
A-5
Sz-4
Időtáv:
Felelős:

2020, fenntartás 2030
kormányőivatalok (Nemzeti EnerŐetikusi Hálózat), Pest
MeŐyei űpítészkamara, Pest MeŐyei Mérnökkamara
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Közreműködő szervezet(ek)

Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

MeŐyei Önkormányzat, települési önkormányzatok,
űpítésüŐyi SzolŐáltató Pontok, Pest MeŐyei és űrd MeŐyei
JoŐú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK), MBFSz
Nemzeti Alkalmazkodási Központ, Lecőner Tudásközpont,
Nkft. épít anyaŐ-Őyártók, űMI Nkft. (MeŐtérül enerŐia c.
szemléletformálási kampány), épít ipari szövetséŐek pl.
űMSz (űpületsziŐetel k- BádoŐosok és Tet fed k
MaŐyarorszáŐi SzövetséŐe), Klímabarát Települések
SzövetséŐe
épülettulajdonosok,
társasőázak,
lakásszövetkezetek,
lakossáŐ, települési önkormányzatok, építészek, épít ipari
vállalkozások
25-50 millió
Ft
 Harmadik feles finanszírozás, szponzoráció
 Megyei Önkormányzat saját költséŐvetés
 Települési Környezetvédelmi Alap

EnerŐiaőatékonysáŐ növelése a pest meŐyei középületekben

Mi-3

A klímaváltozás elleni küzdelem, az ÜHG-kibocsátás csökkentés feladatai maŐukban foŐlalják a középületek
enerŐetikai meŐújítását, a meŐújuló enerŐia őasználatának fokozását, a nyári túlmeleŐedés elkerülését szolŐáló
felújításokat. Ennek keretében önkormányzati épületek, költséŐvetési szervek, alapítványok, eŐyőázak tulajdonában
álló oktatási, eŐészséŐüŐyi, szociális épületek és sportlétesítmények enerŐetikai korszer sítése valósul meŐ. A Nemzeti
űpületenerŐetikai StratéŐia középület-tipizálása szerint a közel nulla enerŐia szint elérése javasolt, aőol erre m szaki
leőet séŐ van. Aőol ez nem leőetséŐes, ott a költséŐoptimalizált szint a mérvadó173. Az intézkedés része eŐy
információs anyaŐ összeállítása is a felújítási leőet séŐekr l: m szaki meŐoldásokról, rendelkezésre álló
támoŐatásokról, jó Őyakorlatok bemutatásáról, eŐyüttm ködési leőet séŐek felvázolásáról. Az összeállított
információs anyaŐ elektronikusan lesz elérőet az önkormányzatok számára. Az ismertet anyaŐot érdemes 2-3
évente, a sziŐorodó m szaki szabványok, a változó környezet és a visszajelzések fiŐyelembevételével kell
felülvizsŐálni, és újabb jó Őyakorlatokkal frissíteni. Az információs anyaŐot a Nemzeti EnerŐetikusi Hálózattal eŐyütt
érdemes összeállítani, és a őálózat tanácsadóin keresztül terjeszteni. A középületek felújítása példamutatáson
keresztül szemléletformáló őatással bír.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1, M-2
A-5
Sz-1, Sz-3
Időtáv:
Felelős:

Közreműködő szervezet(ek)

Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

173

2030
települési
önkormányzatok,
költséŐvetési
szervek,
alapítványok, eŐyőázak
kormányőivatalok
(Nemzeti
EnerŐetikusi
Hálózat),
űpítésüŐyi SzolŐáltató Pontok, Lecőner Tudásközpont
Nkft., MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási Központ, Pest
MeŐyei Mérnökkamara, Pest MeŐyei űpítészkamara, Pest
MeŐyei és űrd MeŐyei JoŐú Városi Kereskedelmi és
Iparkamara (PMKIK), épít anyaŐŐyártók, űMI Nkft
(Nemzeti
űpületenerŐetikai
Rendszer
üzemeltet je)épít ipari
szövetséŐek
pl.
űMSz
(űpületsziŐetel k- BádoŐosok és Tet fed k MaŐyarorszáŐi
SzövetséŐe), MeŐyei Önkormányzat, Klímabarát Települések
SzövetséŐe
közintézményekben dolŐozók
2-5 milliárd Ft
 KEHOP-5.2.10 KöltséŐvetési szervek pályázatos
épületenerŐetikai fejlesztései
 KEHOP-5.2.12 Állami tulajdonú sportlétesítmények
energetikai fejlesztése

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek enerŐetikai jellemz inek meŐőatározásáról
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 Pest meŐye célzott pénzüŐyi támoŐatása - Önkormányzati
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támoŐatása Pest meŐyében
 Települési saját forrás
 Harmadik feles finanszírozás, szponzoráció

SECAP akciótervek kidolŐozása a meŐye településein

Mi-4

A klímaváltozás kapcsán adőató stratéŐiai tervezési válaszok terén Pest meŐyében kevés önkormányzati
konkrétummal találkozőattunk az elmúlt évek során. A meŐyei klímastratéŐia készítésén túl a városok közül csak
Budaörs rendelkezik SEAP akciótervvel, de klímaalkalmazkodási vállalásokat is tartalmazó SECAP (Fenntartőató
energia- és klíma) akcióterve eŐyel re eŐy településnek sincs. Fontos, őoŐy minél több városban és településen
kidolŐozzák a SECAP akcióterveket, ill. felújítsák a SEAP tervet, ezzel is támoŐatva a klímavédelmi célok
meŐvalósulását, és ez seŐíteni foŐja a őelyi klímastratéŐiák véŐreőajtását is.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1, M-2, M-7
A-1, A-5
Sz-1
Időtáv:

2025

Felelős:

települési önkormányzatok

Közreműködő szervezet(ek)
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

PolŐármesterek SzövetséŐe, Leader közösséŐek, MeŐyei
Önkormányzat, Klímabarát Települések SzövetséŐe
lakossáŐ
25-50 millió Ft
 Települési Környezetvédelmi Alap

5.1.2. M-2: A meŐújuló enerŐiaforrások felőasználásának növelése
űpületek meŐújuló enerŐiával való ellátása

Mi-5

Az enerŐiafoŐyasztáson belül a meŐújuló enerŐia részarányának növelése Európai Uniós elvárás. A meŐyei lakossáŐ
aŐŐlomerációban él részének az orszáŐos átlaŐnál kedvez bb anyaŐi őelyzetére, valamint a meŐye meŐújuló enerŐia
őasznosítására való jó adottsáŐaira (napenerŐia, Őeotermia, biomassza) építve leőet az épületeken/épületekben
alkalmazőató meŐújuló enerŐiaforrások őasználatát ösztönözni. Nem előanyaŐolőató szempont, őoŐy az épületek
meŐújuló enerŐiával való ellátása csökkenti az enerŐiafüŐŐ séŐet és a rezsiköltséŐeket is. Fontos a lokális
leőet séŐekőez leŐjobban illeszked , és a lakossáŐ anyaŐi őelyzetét is fiŐyelembe vev jó meŐoldások kiválasztása. A
meŐújuló forrásokat inteŐráló beruőázásokon túl, amelyek az intézkedés Őerincét jelentik, érdemes információval is
ellátni a lakossáŐot a különféle eszközökr l, meŐoldásokról a rakétakályőától, tömeŐkályőától a ő szivattyúiŐ,
els sorban a rövid meŐtérülési id vel rendelkez , olcsóbb tecőnolóŐiákra koncentrálva. Az intézkedés keretében
meŐújuló enerŐiaforrások őasználata valósul meŐ a lakóőázak és az önkormányzati, a költséŐvetési szervek, az
alapítványok tulajdonában álló és eŐyőázi épületek körében. Az intézkedés meŐvalósulását seŐíti a Nemzeti
EnerŐetikusi Hálózat szaktanácsadói őálózatában meŐvalósuló tájékoztatás, valamint eŐy elektronikusan elérőet
információs anyaŐ összeállítása is a meŐújuló enerŐia növelésének leőet séŐeir l, m szaki meŐoldásokról, a
rendelkezésre álló támoŐatásokról, őitelleőet séŐekr l és jó Őyakorlatokról.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1, M-2
Sz-1, Sz-4
Időtáv:
Felelős:
Közreműködő szervezet(ek)

2030
épülettulajdonosok,
társasőázak,
lakásszövetkezetek,
települési
önkormányzatok,
költséŐvetési
szervek,
alapítványok, eŐyőázak
kormányőivatalok (Nemzeti EnerŐetikusi Hálózat), MBFSz
Nemzeti Alkalmazkodási Központ, űpítésüŐyi SzolŐáltató
Pontok, Pest MeŐyei Mérnökkamara, Pest MeŐyei
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Célcsoport
Finanszírozási igény

Lehetséges forrás

űpítészkamara, Lecőner Tudásközpont Nkft., Pest Megyei
és űrd MeŐyei JoŐú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
(PMKIK), Klímareferensi Hálózat, építészek, épít ipari
vállalkozások, MaŐyar MeŐújuló EnerŐia SzövetséŐ
(MMESz), MaŐyar Napelem Napkollektor SzövetséŐ
(MNNSz), MaŐyar Villamos M vek Zrt., Klímabarát
Települések SzövetséŐe
lakossáŐ, közintézmények dolŐozói
7-10 milliárd (iŐény szerint) Ft
 VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek enerŐiaőatékonysáŐának
és meŐújuló enerŐia felőasználásának növelését célzó
hitel
 KEHOP-5.2.10 KöltséŐvetési szervek pályázatos
épületenerŐetikai fejlesztései
 KEHOP-5.2.12 Állami tulajdonú sportlétesítmények
enerŐetikai fejlesztése
 Pest meŐye célzott pénzüŐyi támoŐatása Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támoŐatása Pest meŐyében
 Harmadik feles finanszírozás, szponzoráció
 LakossáŐi saját forrás
 Banki enerŐiaőatékonysáŐot támoŐató, kedvezményes
hitel
 Települési saját forrás

Er m vek fejlesztése a meŐújuló enerŐia őasználat növeléséért

Mi-6

Az orszáŐra készített korábbi napenerŐia-őasznosítási tanulmányok Pest meŐyét a napenerŐiát ŐazdasáŐosan
őasznosítőató területek közé sorolták, és a meŐye ŐeolóŐiai adottsáŐai leőet vé teszik több településen is a
Őeotermikus enerŐia kiőasználását, ezért jelentkezik leőet séŐként a meŐújuló enerŐiát őasznosító er m vek
fejlesztése. Az intézkedés keretében Őeotermikus és napenerŐia őasznosító er m vek fejlesztése, közösséŐi
energiaudvarok kialakítása valósul meŐ. Ezek az er m vek mind önkormányzati, mind Leader közösséŐi, mind
ŐazdasáŐi vállalkozások általi kezdeményezésekben, beruőázásokban meŐvalósulőatnak. Az intézkedés keretében
ezen felül információátadás, jó Őyakorlatok, tapasztalatok meŐosztása, pályázati leőet séŐek ismertetése, leőetséŐes
partnerekkel való kapcsolatfelvétel is meŐvalósul.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-2
Sz-1, Sz-2
Időtáv:

2030

Felelős:

települési önkormányzatok, ŐazdasáŐi vállalkozások
Leader közösséŐek, MaŐyar Természetvéd k SzövetséŐe
(MTVSz, KözösséŐi EnerŐia projekt), Klímabarát
Települések SzövetséŐe
lakossáŐ

Közreműködő szervezet(ek)
Célcsoport
Finanszírozási igény

Lehetséges forrás

10-20 milliárd (iŐény szerint) Ft
 KEHOP-5.1.2-17 MeŐújuló alapú zöldáram-termelés
el seŐítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem
meŐőaladó villamos enerŐia termel rendszerek
telepítésével
 KEHOP-5.1.1-17 MeŐújuló alapú zöldáram-termelés
el seŐítése 4 MW beépített teljesítményt meŐőaladó
villamosenerŐia termel rendszerek telepítésével
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 KEHOP-5.1.3-17 MeŐújuló alapú zöldáram-termelés
el seŐítése a KEOP-7.9.0 konstrukcióban el készített
villamosenerŐia termel rendszerek telepítésével
 VP6-19.3.1-17 A LEADER - Helyi Akciócsoportok
eŐyüttm ködési tevékenyséŐeinek el készítése és
meŐvalósítása

Távő -rendszerek fejlesztése

Mi-7

A meŐyében az elmúlt évtizedekben a távő -rendszerek komoly fejlesztése elmaradt, noőa fontos szempont, őoŐy a
távf tési iŐény enerŐetikailaŐ felújított, meŐújuló enerŐiát is őasznosító rendszereken keresztül valósuljon meŐ. A
meŐyében rendelkezésre álló Őeotermikus enerŐia távő -rendszerekben való felőasználását növelni érdemes. Az
intézkedés része a őálózat korszer sítése, meŐújuló enerŐia bekapcsolása a távő -rendszerbe és új lakások rákötése a
őálózatra. A meŐvalósulást ösztönzi a tájékoztatás, jó Őyakorlatok meŐosztása, pályázati leőet séŐek ismertetése,
leőetséŐes partnerekkel való kapcsolatfelvétel, eŐyüttm ködés.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1, M-2
Sz-4
Időtáv:
Felelős:
Közreműködő szervezet(ek)
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

2025
távő szolŐáltatók (űrdő Kft., Dunakeszi Közüzemi Kft.,
Veolia EnerŐia MaŐyarorszáŐ Zrt., Váci Távő Kft.,
Gödöll i Távő szolŐáltató Kft., stb.)
Magyar
Távő szolŐáltatók
Szakmai
SzövetséŐe
(MATÁSzSz), Klímabarát Települések SzövetséŐe
lakossáŐ
8-12 milliárd

Ft

 KEHOP-5.3.1-17 Távő -szektor energetikai
korszer sítése
 KEHOP-5.3.2-17 Helyi ő és ő tési iŐény kieléŐítése
meŐújuló enerŐiaforrásokkal

5.1.3. M-3: A meŐyei naŐyipari szerepl k társadalmi felel sséŐvállalásának er sítése a
meŐyei, és központi példamutató szerepvállalásuk er sítése az orszáŐos klímacélok
meŐvalósításában
Vállalkozások enerŐiaőatékonysáŐának növelése

Mi-8

A meŐye orszáŐon belüli és makroreŐionális pozíciója, Budapest közelséŐe és a m köd vállalkozások naŐy száma
miatt az ipari és szolŐáltatási szektor enerŐiafelőasználása jelent s. Az enerŐiatakarékossáŐ és enerŐiaőatékonysáŐ
növelése nemcsak a klímaváltozásra jelentene pozitív őatást, őanem az érintett üzemek meŐtakarítását is jelent sen
növelőetné. Az enerŐiaőatékonysáŐot mind a Őyártási tecőnolóŐiák és a szolŐáltató folyamatok javításával, mind az
ipari épületek korszer sítésével leőet növelni. A folyamat ösztönzésére az intézkedés keretében jó Őyakorlatok
elterjesztése, környezetbarát, fenntartőató Őyártási tecőnolóŐiákról és szolŐáltatási folyamatokról szóló információk
átadása, pályázati leőet séŐek ismertetése, eŐyüttm ködési leőet séŐek kialakítása történik.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1, M-2, M-3
Sz-2
Időtáv:

2025

Felelős:

megyei kis- és középvállalkozások
Pest MeŐyei és űrd MeŐyei JoŐú Városi Kereskedelmi és
Iparkamara (PMKIK), MeŐyei Önkormányzat, települési
önkormányzatok,
Környezettudatos
Vállalatirányítási

Közreműködő szervezet(ek)
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EŐyesület (KÖVET)
Célcsoport
Finanszírozási igény

vállalkozások foŐlakoztatottjai, beszállítói
5-20 milliárd (iŐény szerint) Ft


Lehetséges forrás




VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások meŐújuló enerŐia
őasználatával meŐvalósuló épületenerŐetikai
fejlesztéseinek támoŐatása a közép-maŐyarorszáŐi
réŐióban kombinált őiteltermékkel
VEKOP-1.2.4-17 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének
támoŐatása űrden
Vállalkozások saját forrásai

Távmunka leőet séŐek ösztönzése

Mi-9

Az infokommunikációs tecőnolóŐia fejl désével eŐyre több olyan munkakör alakul át és jön létre, amelyek
munkafeladatait els sorban számítóŐépen kell ellátni, és ez seŐíti a távmunka eŐyre szélesebb körben való
elterjedését. Pest meŐyében és Budapesten, aőol a meŐye lakóinak jelent s része dolŐozik, naŐyszámú munkaőely a
szolŐáltatási és IT szektorokból kerül ki, aőol a távmunka bevezetése meŐoldőató. Az intézkedés keretében a meŐyei
vállalkozások munkaőelyükön meŐvizsŐálják a távmunka leőet séŐét, és aőol ez meŐoldőató, kiépítik a feltételeit és
bevezetik az ottőon véŐezőet munkát. Ezáltal a vállalkozások családbarát jelleŐe n , jelent sen csökken az inŐázási
iŐény, és az eőőez kapcsolódó maŐas ÜHG-kibocsátás.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-3, M-4
Sz-2
Időtáv:

2020, fenntartás 2030

Felelős:

meŐyei vállalkozások
Pest Megyei és űrd MeŐyei JoŐú Városi Kereskedelmi és
Iparkamara (PMKIK), MaŐyar Távmunka SzövetséŐ, MeŐyei
Önkormányzat, települési önkormányzatok
munkavállalók
20-30 millió Ft

Közreműködő szervezet(ek)
Célcsoport
Finanszírozási igény


Lehetséges forrás

VEKOP-8.5.4-17 A diŐitális munkaer -piaci
kompetenciák fejlesztése a Közép-MaŐyarorszáŐi
RéŐióban

5.1.4. M-4: Közlekedési üveŐőázőatású Őázkibocsátás emelkedésének meŐakadályozása, a
forŐalom további csökkentése
Közúti közösséŐi és fenntartőató városi közlekedés fejlesztése a meŐyében

Mi-10

A meŐye közlekedési eredet kibocsátása 18 %-a az összes ÜHG-emissziónak, ezzel a őarmadik leŐjelent sebb
szennyez szektor. Mivel ennek majdnem teljes része a közúti közlekedésőez kapcsolódik, kiemelt feladat az eŐyéni
közlekedés eŐy részét a közösséŐi közlekedésre átterelni. Eőőez azonban több területen fejlesztésekre van szükséŐ.
Fontos a meŐye Budapest központú, suŐaras közlekedési szerkezetének ellensúlyozása a transzverzális, őarántirányú
kapcsolatok kiépítésével, az autóbuszpark életkorának csökkentése, a vasúti és közúti közösséŐi közlekedés (fizikai és
információs) kapcsolódásainak javítása, a vasút és buszjáratok menetrendjének őarmonizációja, a meŐfelel , komplex,
minden közlekedési módot (vasút, HűV, busz) maŐába foŐlaló utastájékoztató rendszer kiépítése és üzemeltetése, az
eŐyséŐes jeŐy-és tarifarendszer kialakítása és a kerékpáros és közösséŐi közlekedés összeőanŐolása, seŐítése. A
meŐyében találőató 10.000 f nél maŐasabb lélekszámú településeken a fenntartőató városi közlekedésének fejlesztése
is az intézkedés része, új Őyártású autóbuszok beszerzésével, a közlekedési láncok összekapcsolását seŐít
fejlesztésekkel (pl., meŐállóőelyek; P+R, B+R parkolók), különböz közösséŐi közlekedési szolŐáltatók
eŐyüttm ködésének fejlesztésével, menetrendi őarmonizációval, eŐyséŐes utastájékoztató rendszer és tarifa- és
jeŐyrendszer kiépítésével, a fejlesztések őatékonysáŐát növel utazásszervezési meŐoldásokkal és közösséŐi
közlekedést népszer sít kampányokkal.
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MitiŐációs
célkit zés
kódja
M-4

Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
Időtáv:
Felelős:
Közreműködő szervezet(ek)
Célcsoport
Finanszírozási igény

2025, fenntartás 2030
Volánbusz
Zrt.,
közszolŐáltatói,

Szemléletformálási
célkit zés kódja
Sz-4

önkormányzatok

közlekedési

NIF Zrt., NemzetŐazdasáŐi Minisztérium,
Fejlesztési Minisztérium, MeŐyei Önkormányzat

Nemzeti

lakossáŐ
10-15 milliárd (iŐény szerint) Ft


Lehetséges forrás

Adaptációs
célkit zés
kódja



IKOP-3.1.0-15 - Fenntartőató városi közlekedés
fejlesztése és el városi vasúti elérőet séŐ javítása a
Közép-maŐyarorszáŐi réŐióban
VEKOP-5.3.3-17 Fenntartőató közlekedésfejlesztés
űrden

Az áru- és személyszállításban a vasút arányának növelése

Mi-11

A meŐyében jelent s a közúti közlekedés ÜHG-kibocsátása, ami naŐymértékben a közúti személy- és
teőerszállításból adódik, amelynek oka a meŐyén belüli jelent s inŐázási iŐény és a meŐyén átőaladó mérték
teőerforŐalom. A személyszállítás tekintetében az elmúlt években jelent s fejlesztések valósultak meŐ els sorban az
el városi vonalakőoz kapcsolódóan, de a Budapest-Kelebia vasútvonal több szempontból felújításra szorul, továbbá
a HűV kapcsán infrastruktúra és járm park tekintetében szükséŐesek fejlesztések. A teőerszállítási iŐény csökkentését
a kombinált közlekedés er sítése tudná meŐvalósítani. Az intézkedés keretében a vasútvonalak sz k
keresztmetszeteinek felszámolása és újbóli kialakulásának meŐakadályozása, a vasútvonalak villamos
enerŐiaellátásának fejlesztése, komplex vasúti csomópont- és állomáskorszer sítések, P+R, B+R parkolók kialakítása
és a teőerszállításban a kombinált közlekedés fejlesztése valósulőat meŐ.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-4
Sz-2, Sz-4
Időtáv:

2030

Felelős:

MÁV Zrt.

Közreműködő szervezet(ek)
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

NIF Zrt., MeŐyei Önkormányzat, Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
lakossáŐ, fuvarozó-, loŐisztikai vállalkozások
3-10 milliárd Ft


IKOP-2.1.0-15 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi
elérőet séŐ javítása
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HivatásforŐalmú és turisztikai kerékpáros fejlesztések

Mi-12

A meŐyében találőató kerékpárutak őossza az orszáŐos átlaŐot meŐőaladja, de mivel a naŐyon jelent s ÜHG
kibocsátó közúti közlekedés eŐy része kiváltőató lenne kerékpárőasználattal, javasolt a kerékpárút és kerékpárforŐalmi
létesítmények további fejlesztése. A őivatásforŐalmú utak fejlesztése az inŐázás maŐas aránya miatt fontos; itt
kerékpárút fejlesztésen túl a őosszabb utazásokőoz szükséŐes közösséŐi közlekedésre ráőordó kerékpáros
infrastruktúra fejlesztése és B+R parkolók kialakítása is szükséŐes. A turisztikai fejlesztések a naŐyszámú turisztikai
attrakció és a budapesti lakossáŐ közelséŐe miatt lényeŐes. Turisztikai fejlesztésnél kiemelt jelent séŐ a meŐyén
átőaladó Eurovelo 6 kerékpárút komplex fejlesztése. Az intézkedés keretében őivatásforŐalmú és turisztikai
kerékpárutak fejlesztése, kerékpárosbarát beruőázások kivitelezése valósul meŐ.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-4
A-7
Sz-4
Időtáv:

2030

Felelős:

települési önkormányzatok
NIF Zrt. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, MaŐyar
Kerékpárosklub, TDM szervezetek, turisztikai szolŐáltatók,
MaŐyar Turisztikai ÜŐynökséŐ Zrt., MeŐyei Önkormányzat,
lakossáŐ
2-4 milliárd Ft

Közreműködő szervezet(ek)
Célcsoport
Finanszírozási igény


Lehetséges forrás





VEKOP-4.1.1-15 Aktív turisztikai őálózatok
infrastruktúrájának fejlesztése
VEKOP-5.3.2-15 Fenntartőató közlekedésfejlesztés
Pest meŐyében
VEKOP-5.3.3-17 Fenntartőató közlekedésfejlesztés
űrden
Települési önkormányzat saját költséŐvetés

A közlekedésben az alternatív őajtásmódok elterjesztése

Mi-13

A meŐyei közlekedési eredet ÜHG-kibocsátás jelent s részét a közúti közlekedés adja, ezért a vasútfejlesztésen túl
kiemelt jelent séŐ a közúti közösséŐi közlekedést tisztább üzemanyaŐú autóbuszokkal fejleszteni az ÜHGkibocsátás csökkentése érdekében. Az elektromos, őibrid és földŐáz üzem autóbuszok őasználata a városi
léŐszennyezést is csökkenti, a buszok őatótávolsáŐa pediŐ meŐfelel a városi üzemeltetésnek. Az elektromos
autóbuszok iránti kereslet növekedése ŐazdasáŐélénkít őatású a őazai buszŐyártás fejl dése, az innováció és a
beszállítói kapacitások miatt. Ezentúl javasolt elektromos tölt állomások létesítése és üzemeltetése, valamint az
alternatív őajtású Őépkocsi-beszerzés támoŐatása önkormányzatoknál, vállalkozásoknál és a lakossáŐ körében az
intézkedés részeként. Az intézkedés a példamutatáson keresztül a lakossáŐi szemléletformálást is szolŐálja.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-3, M-4
Sz-1, Sz-2, Sz-4
Időtáv: 2030
Felelős: Volánbusz Zrt.
Közreműködő szervezet(ek)
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

települési önkormányzatok, ŐazdasáŐi vállalkozások,
Őépkocsi tulajdonosok, NemzetŐazdasáŐi Minisztérium
lakossáŐ
2-8 milliárd Ft
 GZR-D-Ö-2016 Elektromos autó beszerzésének
támoŐatása
 GZR-T-Ö-2016 Jedlik Ányos Terv” Elektromos
tölt állomás alproŐram őelyi önkormányzatok részére
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5.1.5. M-5: A mez ŐazdasáŐban a kevesebb ÜHG-kibocsátással járó termelési módok
elterjesztése
Fenntartőatóbb állattartás elterjedésének el seŐítése a meŐyében

Mi-14

A mez ŐazdasáŐ a meŐyei ÜHG-kibocsátás 2,5%-áért felel, de az állattartásőoz kapcsolódik ebb l a leŐnaŐyobb rész
(kér dz k kibocsátása 71%, őíŐtráŐya 28%). Az állattenyésztés állatfajtól és tartásmódtól füŐŐ en ráadásul eltér en reaŐál a
klímaváltozás várőató őatásaira. Az intenzív állattartás a leŐveszélyeztetettebb: az intenzív tartású szarvasmarőa, sertés és
baromfi fajták fokozottan érzékenyek, és az eŐyes sokkőatásokra azonnali őozamcsökkenéssel reaŐálnak. EŐyes
őaŐyományos állatfajták (íŐy a maŐyar szürke marőa, manŐalica, rackajuő, parlaŐi tyúkfajták) Őenetikai adottsáŐaikból és a
külterjes tartástecőnolóŐiákból adódóan jobb alkalmazkodóképesséŐŐel rendelkeznek, uŐyanakkor ezen állatfajták
termelékenyséŐe alulmúlja az intenzív fajtákét. Ezért fontos, őoŐy minél több őelyen valósítsanak meŐ fenntartőató
Őazdálkodást, extenzív állattartást, amely az ÜHG-kibocsátás csökkentését és a változó klímáőoz való alkalmazkodást is
seŐítené. Kiemelt jelent séŐ az állattartás fenntartőató módszereit elterjeszteni a meŐyei állattartók körében. A
Őazdálkodók az információs és koordinációs tevékenyséŐ seŐítséŐével, 2020-iŐ a Vidékfejlesztési ProŐram forrásainak
finanszírozásával tudják meŐvalósítani a fenntartőatóbb tenyésztés irányában történ fejlesztéseiket. Az intézkedés
támoŐatja az sőonos és a őátrányos természeti adottsáŐokőoz alkalmazkodó, piaci jelent séŐŐel bíró és a különleŐes jelleŐ
(Őyakran veszélyeztetett állatfajokőoz tartozó) él állatok tartását; az extenzív, leŐeltetéses állattartást, a tráŐyakezelésben
pediŐ a korszer eljárások elterjesztését, melyekkel bioŐáz és talajjavító anyaŐ állítőató el , akár kis léptékben is. Az
intézkedést kieŐészíti információs anyaŐok összeállítása, továbbképzések tartása, jó Őyakorlatok bemutatása, mintaprojektek
meŐvalósítása, tanulmányutak szervezése, pályázati leőet séŐek ismertetése a fenntartőató állattartásról.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
kódja
kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
A-3, A-4, A-6,
M-5, M-7
Sz-2, Sz-3
A-9
Időtáv: 2030
Nemzeti AŐrárkamara, MeŐyei Önkormányzat, KiskunsáŐi
Felelős:
Nemzeti Park, Duna-Ipoly Nemzeti Park,
Közreműködő szervezet(ek) települési önkormányzatok, szakmai szervezetek
Célcsoport
Finanszírozási igény

Lehetséges forrás

eŐyéni és naŐyüzemi állattartók, sőonos állatokat tartók
aŐrár- és élelmiszer feldolŐozó kis- és középvállalkozások
800 millió Ft
 VP4-10.2.1.2-17 Védett sőonos és veszélyeztetett
mez ŐazdasáŐi állatfajták Őenetikai állományának ex situ
vaŐy in vitro meŐ rzése, továbbá a Őenetikai besz külést
meŐel z tanácsadói tevékenyséŐek támoŐatása
 VP1-1.1.1-17 AŐrárŐazdasáŐi képzések és felkészít
tréninŐek
 VP1-1.3.1.-17 Szakmai tanulmányutak és
csereprogramok
 VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mez ŐazdasáŐi, erd Őazdálkodási és
élelmiszer-feldolŐozásőoz kapcsolódó eŐyéni és
csoportos szaktanácsadás
 VP1-2.3.1-17 Szaktanácsadók továbbképzése

5.1.6. M-6: A őulladék és szennyvíz mennyiséŐének csökkentése a meŐyében
A meŐyében keletkez lakossáŐi őulladékok újraőasznosítási arányának
növelése

Mi-15

Habár a őázőoz men szelektív Őy jtés feltételei az elmúlt évtized során kiépültek a meŐyében, a őulladékkezelési módok
közül méŐ mindiŐ a környezeti szempontból leŐártalmasabb kezelési mód, a lerakás aránya a leŐmaŐasabb, 2015-ben
236.516 tonna, ami az összes meŐye között a leŐnaŐyobb mennyiséŐ. Ezért fontos fejlesztési feladat a jöv ben a őulladékok
keletkezésének csökkentése, a szelektív őulladékŐy jtés további elterjedése, a őulladékőasznosítás fejlesztése, illetve ennek
infrastrukturális őátterének kiépítése. Az intézkedés keretében újraőasználati központok fejlesztése, a őázőoz men
őulladékŐy jtés eszközeinek és a Őy jt pontok fejlesztéséőez szükséŐes eszközöknek a beszerzése, az újraőasznosítás
infrastrukturális iŐényeinek kieléŐítése valósul meŐ. Külön fiŐyelmet kell fordítani a komposztálőató őulladékok őelyi, kerti
MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

168

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA
őasznosítására (komposztkeretek osztása). A naŐy mennyiséŐben keletkez építési és bontási őulladék újraőasznosítása
kiemelt feladat a meŐyében és Budapesten keletkez , és Pest meŐyében lerakott naŐy mennyiséŐére és alacsony
újraőasznosítási arányára tekintettel. Az intézkedés része az inert őulladékok azonnal őasznosítőató részeinek
különváloŐatása, értékesítése, a többi anyaŐ letörése, darálása, min sítése és értékesítése, útépít vállalkozásokkal való
eŐyüttm ködések kialakítása, a bontott anyaŐok őelyi őasznosításáról információnyújtás a lakossáŐ számára. A veszélyes
őulladékok minél naŐyobb arányú beŐy jtése és ártalmatlanítása szintén jelent s feladat, amellyel kapcsolatban a veszélyes
őulladékok beŐy jtési arányát kívánja az intézkedés növelni.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-6
Sz-2, Sz-4
Időtáv:

2025

Felelős:

Zöld Híd Nkft., FKF Zrt., őulladékkezel k
települési önkormányzatok, civil környezetvédelemi
szervezetek, NHKV Nemzeti HulladékŐazdálkodási
Koordináló
és
VaŐyonkezel
Zrt.,
OrszáŐos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi F felüŐyel séŐ
Nemzeti HulladékŐazdálkodási IŐazŐatósáŐ, MeŐyei
Önkormányzat

Közreműködő szervezet(ek)

Célcsoport
Finanszírozási igény

lakossáŐ
500-600 millió Ft


Lehetséges forrás




KEHOP-3.1.1 A települési őulladékŐy jtési, szállítási és
el kezel rendszerek fejlesztése
KEHOP-3.1.2 A biolóŐiailaŐ lebomló őulladék
eltérítése a őulladéklerakóktól
KEHOP-3.1.3 Szemléletformálás a őulladékképz dés
meŐel zésére

A meŐyei szennyvíztisztítás fejlesztése

Mi-16

Pest meŐyében az aŐŐlomeráció lakossáŐszáma miatt jelent s mennyiséŐ szennyvíz keletkezik. UŐyan a
szennyvízkezelésb l származó ÜHG-kibocsátás alacsony %-át adja csupán a meŐyei össz-emisszióónak, az érzékeny
vízbázisok, természetes vizek védelme miatt is fontos a szennyvízkezelés javítása. Mivel a ritkán lakott, kis lélekszámú
területeken, valamint az üdül övezetekben nem éri meŐ a csatornaőálózatot kiépíteni az er sen inŐadozó vízmennyiséŐ
miatt, ezeken a településeken a őelyi, természetközeli szennyvíztisztítás feltételeinek kiépítését támoŐatja az intézkedés.
Ezeknél a meŐoldásoknál fontos az eŐyedi szennyvíztisztítók karbantartása, meŐfelel üzemeltetése. A szennyvíztisztító
telepeken a depóniaŐáz felfoŐása és bioŐázként való őasznosítása kiemelt jelent séŐ , ezentúl fontos a szennyvíztisztítókból
kikerül tisztított víz településeken belül történ öntözési célú őasznosítása és a tisztítatlan szennyvíz-bevezetések
csökkentése/meŐszüntetése a környezet, kiváltképp a befoŐadó vízfolyások védelme érdekében. Az intézkedés keretében
csatornaőálózat-rekonstrukció, szennyvíztisztító telep b vítés, korszer sítés, kisebb kapacitású, eŐyedi szennyvízkezel
létesítmények kialakítása, már meŐlév , biolóŐiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása
természetközeli szennyvíztisztítási eljárással, decentralizált szennyvízkezelés és szennyvíziszap-kezel létesítmények
létesítése, b vítése, korszer sítése valósulőat meŐ. Fontos a Duna-parti üdül területek szennyvíz kezeletlenséŐének
meŐszüntetése, valamint a Ráckevei- (Soroksári-) DunaáŐ (RSD) projekt folytatása, a dél-pesti szennyvíztisztító telep
tisztított szennyvizének és Dél-Pest csapadékvizeinek naŐy-Dunába történ átvezetése projektelem meŐvalósítása révén.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-6
A-6
Sz-4
Időtáv:

2030

Felelős:

víziközm szolŐáltatók

Közreműködő szervezet(ek)
Célcsoport

MeŐyei Önkormányzat, települési önkormányzatok
lakossáŐ
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Finanszírozási igény

5000-8000 millió Ft



Lehetséges forrás




KEHOP-2.2.1 - Szennyvízelvezetés és –tisztítás,
szennyvízkezelés meŐvalósítása
KEHOP-2.2.2 - A fejlesztési kötelezettséŐŐel
rendelkez települések számára szennyvízelvezetéssel
és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések meŐvalósítása
VP6-7.2.1.2-16 - EŐyedi szennyvízkezelés
KEHOP-2.3.0 - Felőívás a szennyvíziszap optimális
őasznosítása érdekében szükséŐes beruőázások,
fejlesztések meŐvalósítására, enerŐiaőatékonysáŐi
elemekkel)

5.1.7. M-7: Erd területek 5%-kal történ növelése és az erd Őazdálkodás fejlesztése a CO2nyel kapacitás érdekében
A célkit zésőez kapcsolódó intézkedések a zöldfelület-menedzsmenttel eŐyütt az adaptációs célokőoz
kapcsolódó intézkedések között szerepelnek a stratéŐiában.

5.2.

Pest meŐyei adaptációs intézkedések

A meŐye adaptációs őelyzetelemzése a módszertani útmutató sérülékenyséŐi tématerületeinek
konzekvens vizsŐálata alapján őatárolta le a f bb klímaváltozási kiőívásokat a meŐye területén. Az ezekre
választ adni kívánó meŐyei adaptációs specifikus cél a különböz érintett áŐazatok klímaváltozási
őatásokkal szembeni alkalmazkodóképesséŐének er sítését és felkészülésének el mozdítását szorŐalmazza.
Ennek elérését 8 adaptációs részcéllal tervezi meŐvalósítani a stratéŐia. A részcélok mindeŐyikéőez 1-6
intézkedés kapcsolódik, változó számban.
Az intézkedések els csoportja a ő őullámok káros eŐészséŐüŐyi őatásainak csökkentésére tér ki, a
települési önkormányzatok közti zöldfelület-tervezési és csökkenés-mérséklési eŐyüttm ködések, a
kapcsolódó településrendezési és –fejlesztési kooperációk támoŐatásával, az oktatási, eŐészséŐüŐyi
intézmények ő séŐriadó terveinek szorŐalmazásával.
A mez ŐazdasáŐ alkalmazkodóképesséŐét - els dleŐesen a növénytermesztésre fókuszálva - az
aszálynak és eŐyéb neŐatív klímaőatásoknak jobban ellenálló fajták és m velési módok propaŐálása és
alkalmazása, az er forrás- és víztakarékossáŐ növelése er sítheti a meŐyei klímastratéŐia szerint.
A vízüŐyi áŐazatban az ár- és belvízvédelem, a villámárvizekkel szembeni védekezés kapcsán az
infrastrukturális fejlesztések mellett a vízvisszatartó tecőnikák térőódítását is ösztönzi, a felkészülés
er sítése mellett. Az érzékeny meŐyei ivóvízbázisok meŐóvása is komoly szerepet kap az intézkedések
között. Megjegyezzük, őoŐy az éŐőajlatváltozás vízŐazdálkodási következményeivel, őatásainak kezelésével
kapcsolatosan "A Duna-vízŐy jt maŐyarorszáŐi része, VízŐy jt -Őazdálkodási Terv - 2015" cím
dokumentációban intézkedési proŐramok készültek el. A dokumentáció a mellékletekkel eŐyütt
meŐtekintőet a www.vizeink.őu őonlapon.
A meŐyei természeti és épített értékek meŐóvása fontos prioritás. Intézkedések foŐlalkoznak a
természetes él őelyek és erd k sérülékenyséŐének csökkentésével; az aŐŐlomeráción kívüli és periférikus
meŐyei területek épületállománya tekintetében a klímaőatásokkal szembeni ellenálló-képesséŐ er sítésével.
Kapcsolódó intézkedések említőet k itt az orszáŐos léptékben példamutatóan alkalmazkodó meŐyei
turizmus szektor kiépítése kapcsán is.
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5.2.1. A-1: A ő őullámok káros eŐészséŐüŐyi őatásainak csökkentése
EŐyüttm ködés kezdeményezése a települési önkormányzatokkal
zöldfelületek csökkenésének meŐakadályozása érdekében

a

Ai-1

A ő őullámok őatásainak enyőítésében naŐy szerepe van a települési zöldterületeknek. A városokban a s r
beépítettséŐ a zöldterületek alacsony arányával párosulva a ő őullámok őatásainak fokozódását eredményezőeti. A
települési önkormányzatok a településrendezési eszközökön keresztül őatározőatják meŐ az eŐyes településrészek
területfelőasználásának módját. Az intézkedés keretében a meŐye területrendezési tevékenyséŐe során, íŐy különösen
a településrendezési eszközök véleményezési eljárásában érvényesíteni kívánja a zöldfelület-Őazdálkodás kapcsán a
meŐye önkormányzatai közötti eŐyüttm ködés er sítését, a kompakt területőasználat és a policentrikus tervezés
elveit. A MeŐyei Önkormányzat továbbá tematikus eŐyeztetéseket, kezdeményez a települési önkormányzatokkal
annak érdekében, őoŐy a beépítettséŐ jöv beli fokozódása kordában tartőató leŐyen, továbbá ne a zöldfelületek
rovására valósuljon meŐ.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-7
A-1, A-4
Sz-1
Időtáv:
Felelős:
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

2020
Pest MeŐyei Önkormányzat
Települési önkormányzatok
2 millió Ft / év
MeŐyei Önkormányzat költséŐvetése

Oktatási, eŐészséŐüŐyi intézmények számára ajánlás készítése ő séŐriadó
esetén intézkedési terv összeállítására

Ai-2

A tudatossáŐ növelése mellett az extrém ő séŐ őatásainak elkerülését seŐíti, őa az intézmények rendelkeznek azzal a
lépéseket tartalmazó tervvel, amelyek ő séŐriadó esetén az eŐészséŐmeŐ rzést szolŐálják. Az intézkedés keretében a
Pest megyei Önkormányzat ajánlást készít az eŐészséŐüŐyi intézmények, oktatási intézmények, id seket ellátó
intézmények számára intézkedési terv összeállítására, amit minden érintett meŐyei intézmény számára elektronikusan
meŐküld. Az ajánlás tartalmazza az intézkedési terv elkészítésének fontossáŐát, a beavatkozási leőet séŐeket, esetleŐ a
témáról készült cikkeket, követend példákat.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
A-1
Időtáv:

2020

Felelős:

Pest MeŐyei Önkormányzat
MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási Központ, Klímabarát
Települések SzövetséŐe
 Oktatási intézmények
 EŐészséŐüŐyi intézmények
 Id sellátással foŐlalkozó intézmények

Közreműködő szervezet(ek)

Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

200 000 Ft
Pályázati források
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A települések tervezési és m ködtetési feladatainak tudatos koordinációja

Ai-3

A MeŐye számára az eŐyik leŐnaŐyobb kiőívást fenntartőatósáŐi szempontból a települések és az infrastruktúra
terjeszkedése jelenti. A beépített területek növekedése, az él őelyek fraŐmentációja, a forŐalom növekedése, a
környezeti elemek (víz, leveŐ , talaj), az ökoszisztémák szennyez dése és deŐradációja súlyosan csökkenti a meŐye
alkalmazkodási képesséŐét és az üveŐőáz Őáz kibocsátásőoz, az er forrás őasználat növekedéséőez is jelent sen
őozzájárul. A meŐfelel településrendezési és –fejlesztési eszközök jelent sen befolyásolják eŐy adott település
szerkezetét és térőasználati funkcióinak allokációját – és ezek révén a ő őullámokkal szembeni
alkalmazkodóképesséŐet is. A települési környezetvédelmi proŐramoknak is kiemelten kell foŐlalkozniuk e kérdéssel.
Az él őelyek zavarását minimálisra kell csökkenteni, visszaszorulásukat meŐ kell állítani, és aőol csak leőet Őyarapítani
kell a természetes él őelyeket és a települések zöldfelületeit. Pest MeŐye Területrendezési Terve, a Budapesti
AŐŐlomeráció Területrendezési Terve, illetve az OrszáŐos Területrendezési Terv felülvizsŐálatánál is érvényesíteni
kell ezen elveket. A Budapesti AŐŐlomeráció területrendezési terveinek felülvizsŐálata során a környezetüŐyi
szempontok fiŐyelembevétele fontos. A szabályozási tervek felülvizsŐálata, a belterületbe vonás szabályainak
sziŐorítása során fontos a természet- és környezetvédelmi szempontok érvényesítése, a fenntartőató, természeti
értékeket és er forrásokat meŐ rz területőasználat biztosítása, a környezetkímél , területtakarékos, az enerŐia- és
er forrás őatékonysáŐot szolŐáló területőasználati módok támoŐatása. A térséŐi szerkezet kialakítása során
kiemelend a természeti és táji értékek védelme és az ökolóŐiai őálózat fejlesztésének el seŐítése, a területi szerkezet
alakítása során a felszíni vizek és a felszín alatti vízbázisok védelmének, illetve a talajok funkcióinak,
term képesséŐének meŐ rzésének biztosítása. Az orszáŐos m szaki infrastruktúra-őálózatok nyomvonalainak és az
eŐyedi építmények őelyének meŐőatározásakor figyelemmel kell lenni a természetes él őelyek, a term föld és
erd területek, mint természeti er források további darabolódásának, iŐénybevételének mérséklése érdekében a már
meŐlev m szaki infrastruktúrák mentén történ kijelölésének el nyben részesítésére, új beruőázások esetében a
barnamez s területek propaŐálására.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M4, M-7
A-4, A-8
Sz-1, Sz-3
Időtáv:

2018–2030

Felelős:

MeŐyei Önkormányzat
települési önkormányzatok; Pest MeŐyei és űrd MeŐyei JoŐú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara; Szent István EŐyetem;
Pest MeŐyei AŐrárkamara; MaŐyar Limes SzövetséŐ;
kormányzat
3 millió Ft/év

Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

MeŐyei Önkormányzat költséŐvetése

5.2.2. A-2: Aszálynak és eŐyéb neŐatív klímaőatásoknak jobban ellenálló mez ŐazdasáŐi
tecőnikák széles körben való elterjedésének ösztönzése
Fenntartőatóbb
és
a
klímaváltozásőoz
növénytermesztés ösztönzése az aŐrárszektorban

jobban

alkalmazkodó

Ai-4

Pest meŐye természeti adottsáŐai jók, termelési őaŐyományai ŐazdaŐok, számos tájfajtával, jó term területtel, jelent s
vízkészletekkel rendelkezik. A kedvez adottsáŐok ellenére az aŐrártermelés, különös tekintettel a zöldséŐ- és
Őyümölcstermelésre, illetve az élelmiszer-feldolŐozásra, drasztikusan visszaesett a rendszerváltozás óta. A lakó- és
ipari területek terjeszkedése, környezetterőelése a természeti er forrásokat veszélyezteti, deŐradálja. A meŐye déli
területeit, különösen a HomokőátsáŐ térséŐében fokozottan sújtják a klímaváltozás okozta szárazodás őatásai és a
felszín alatti vízszintek csökkenése. Pest meŐyében a mez ŐazdasáŐ a klímaváltozásnak leŐinkább kiszolŐáltatott
áŐazat. A meŐye naŐy részén folytatott intenzív m velés azonban neőezen tud alkalmazkodni a változó
klímaőatásokőoz, ezért fontos, őoŐy minél több őelyen valósítsanak meŐ fenntartőató Őazdálkodást, ami az ÜHGkibocsátás csökkentését és a változó klímáőoz való alkalmazkodást is seŐítené. A meŐyei mez ŐazdasáŐ meŐer sítése,
eredményesséŐének növelése eŐyütt kell járjon az er forrásokkal kíméletes, azokat Őyarapító m velési módok
terjesztésével (forŐatás nélküli talajm velés, m velés nélküli direktvetés, bakőátas m velés és vetés, takaró növények
alkalmazása) és meŐőonosításával.
Az alkalmazkodó mez ŐazdasáŐ meŐvalósítása érdekében kiemelt jelent séŐ a meŐyei aŐrárŐazdálkodók
tájékoztatása, képzése. A Őazdálkodók az információs és koordinációs tevékenyséŐ seŐítséŐével, a Vidékfejlesztési
ProŐram forrásainak seŐítséŐével tudják meŐvalósítani a fenntartőatóbb tájőasználat irányában történ fejlesztéseiket.
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Az intézkedés keretében a következ , kiemelt fókuszterületeken szükséŐes tájékoztatási, koordinációs, képzési
tevékenyséŐek indítása: talajbolyŐatást kerül , talajt ŐazdaŐító m velési módok; áttérés bioŐazdálkodásra; a term őelyi
adottsáŐoknak meŐfelel termelési szerkezet kialakítása; az ökolóŐiai őálózatok őelyreállítása; a környezettudatos
Őazdálkodás és fenntartőató tájőasználat; Őyepterületek és takarmányterm területek meŐ rzése; aŐrár-erdészeti
rendszerek létreőozása; tájőoz illeszked Őyümölcsészet; talajvédelem; vizek visszatartása, őasznosítása; az
éŐőajlatváltozásőoz jobban alkalmazkodó mez ŐazdasáŐi fajták alkalmazása; a mez ŐazdasáŐi enerŐia- és
vízőatékonysáŐ növelése. TámoŐatőató tevékenyséŐek az intézkedés keretében: információs anyaŐok összeállítása,
továbbképzések tartása, jó Őyakorlatok bemutatása, mintaprojektek meŐvalósítása, tanulmányutak szervezése,
pályázati leőet séŐek ismertetése a fenntartőató mez ŐazdasáŐról.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
kódja
kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
A-2, A-3, A-4,
M-5, M-7
Sz-2, Sz-3
A-6, A-8
Időtáv: 2030
Nemzeti AŐrárkamara, Biokontroll HunŐária Nkft., MeŐyei
Felelős:
Önkormányzat, települési önkormányzatok
eŐyéni és naŐyüzemi aŐrárŐazdálkodók, szövetkezetek, aŐrárCélcsoport
és élelmiszerfeldolŐozó kis- és középvállalkozások
Finanszírozási igény 100 millió Ft / év
 KEHOP-4.1.0 – űl őelyek és fajok természetvédelmi
őelyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és
bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése
 VP1-1.1.1-17 – AŐrárŐazdasáŐi képzések és felkészít
tréninŐek
 VP1-1.3.1.-17 Szakmai tanulmányutak és
csereprogramok
 VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mez ŐazdasáŐi, erd Őazdálkodási és
élelmiszer-feldolŐozásőoz kapcsolódó eŐyéni és
csoportos szaktanácsadás
 VP1-2.3.1-17 Szaktanácsadók továbbképzése
 VP3-5.1.1.1-16 – űŐőajlatváltozásőoz kapcsolódó és
id járási kockázatok meŐel zését szolŐáló beruőázások
támoŐatása
 VP4-12.1.1-16 – Natura 2000 mez ŐazdasáŐi
Lehetséges forrás
területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
 VP4-4.4.1-16 – űl őelyfejlesztési célú nem termel
beruőázások
 VP4-4.4.2.1-16 – Vízvédelmi célú nem termel
beruőázások: létesítmények kialakítása, fejlesztése
 VP4-4.4.2.2-16 – Vízvédelmi célú nem termel
beruőázások: vízvédelmi és vizes él őely létreőozása,
fejlesztése
 VP5- 8.1.1-16 – Erd sítés támoŐatása
 VP5- 8.5.1.-16 – Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képesséŐének és környezeti értékének növelését célzó
beruőázások
 VP5-8.2.1-16 – AŐrár-erdészeti rendszerek létreőozása
 VP5-8.3.1-17 – Az erd Őazdálkodási potenciálban
okozott erd károk meŐel zése

Víztakarékos, fenntartőató tájőasználat a HomokőátsáŐon

Ai-5

A Duna-Tisza közi HomokőátsáŐ északi része és a kapcsolódó területek Pest meŐye vízellátottsáŐ szempontjából
kritikus őelyzet területei. A őelytelen területőasználat és az éŐőajlatváltozás eŐyüttesen abba az irányba őatnak, őoŐy
az éŐőajlat a térséŐben szárazodik, a felszínen elérőet s felszín alatti víztartalékok Őyors ütemben foŐynak. A őosszú
távú el rejelzések szerint a HomokőátsáŐ félsivataŐŐá válőat. A súlyos problémák komplex szemlélet kezelést
iŐényelnek. A HomokőátsáŐ és a kapcsolódó területek vízőiányának meŐoldása érdekében a Bács-Kiskun MeŐyei és a
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CsonŐrád MeŐyei Önkormányzattal eŐyütt kell m ködni. Az elmúlt évtizedekben elvéŐzett felmérések és tervek
alapján a rövid távon meŐvalósítőató, azonnali beavatkozások listáját össze kell állítani és kivitelezését meŐ kell
kezdeni. A őelyi önkormányzatokkal és más tematikus szervezetekkel eŐyüttm ködve fel kell mérni a tájőasználat
váltás ösztönzésének és kikényszerítésének rendelkezésre álló eszközeit. A mez ŐazdasáŐban a vízvisszatartásra, őelyi
adottsáŐokra épül meŐoldásokra kell áttérni, amelyet a őelyi vízrendezésnek ki kell szolŐálnia. A szárazodást
Őyorsító, az alkalmazkodás leőet séŐeit csökkent ŐazdasáŐi és eŐyéb területőasználatokat (pl. kavicsbányászat, újabb
beépítések) a rendelkezésre álló ösztönz , normatív szabályozási és szemléletformálási eszközökkel kell vissza
szorítani. A meŐyei és települési önkormányzatoknak a meŐoldás érdekében a kormányzat őatőatósabb fellépését is
kezdeményezniük kell az orszáŐ klímaváltozással eŐyik leŐinkább sújtott térséŐében. A területőasználók számára
biztosítani kell a őelyes területőasználat módjairól szóló információkőoz a őozzáférést közértőet anyaŐok
készítésével, kampányok lefolytatásával, a területőasználók forrásleőívásban való seŐítésével. Az intézkedés
kapcsolódik a Pest MeŐyei Területfejlesztési ProŐram V. prioritásáőoz és a meŐyei ITP-hez is.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
kódja
kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
A-1, A-2, A-3,
Sz-1, Sz-2, Sz-3
M-5, M-7
A-4, A-6, A-8
Időtáv: 2030
Felelős: Duna-Tisza-Közi HomokőátsáŐi TérséŐi Fejlesztési Tanács
TanácsPest MeŐyei Önkormányzat, Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat, CsonŐrád MeŐyei Önkormányzat települési
önkormányzatok, Bács-Kiskun meŐyei AŐrárkamara,
Közreműködő szervezet(ek) KiskunsáŐi Nemzeti Park IŐazŐatósáŐ, Alsó-DunavölŐyi
VízüŐyi IŐazŐatósáŐ, Fels -HomokőátsáŐ Vidékfejlesztési
EŐyesület, HomokőátsáŐ Fejl déséért Vidékfejlesztési
EŐyesület
őelyi lakossáŐ, Őazdálkodók, vállalkozók, civil szervezetek,
Célcsoport
intézmények, eŐyéb érintettek
Finanszírozási igény 40 millió Ft/év
 VP1-1.1.1-17 - AŐrárŐazdasáŐi képzések és felkészít
tréninŐek
 VP1-1.2.2-16 - Tájékoztatási szolŐáltatás
 VP1-1.3.1.-17 - Szakmai tanulmányutak és
csereprogramok
 VP1-2.1.1-2.1.2-17 - Mez ŐazdasáŐi, erd Őazdálkodási és
élelmiszer-feldolŐozásőoz kapcsolódó eŐyéni és
csoportos szaktanácsadás
 VP1-2.3.1-17 - Szaktanácsadók továbbképzése
 VP3-5.1.1.1-16 - űŐőajlatváltozásőoz kapcsolódó és
id járási kockázatok meŐel zését szolŐáló beruőázások
támoŐatása
 VP3-5.1.1.2-17 - JéŐes kár meŐel zésére szolŐáló
beruőázás

VP4-12.1.1-16.
- Natura 2000 mez ŐazdasáŐi
Lehetséges forrás
területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
 VP4-16.5.1-17 - A fenntartőatósáŐot célzó
tájŐazdálkodás, terület- és tájőasználat váltás
eŐyüttm ködései
 VP4-4.4.1-16. - űl őelyfejlesztési célú nem termel
beruőázások
 VP4-4.4.2.1-16 - Vízvédelmi célú nem termel
beruőázások: létesítmények kialakítása, fejlesztése
 VP4-4.4.2.2-16 - Vízvédelmi célú nem termel
beruőázások: vízvédelmi és vizes él őely létreőozása,
fejlesztése
 Pest meŐye célzott pénzüŐyi támoŐatása - Települések
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek
fejlesztése, a települési vízŐazdálkodás korszer sítésének
támoŐatása Pest meŐye területén
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5.2.3. A-3: A Duna- és Ipoly-parti településeken és az eŐyéb árvízveszélyes térséŐekben az
ár- és belvizekkel szembeni sérülékenyséŐ csökkentése
Az árvizekkel-veszélyeztetett településeken a fenntartási munkálatok,
valamint a szükséŐes karbantartások folyamatos elvéŐzése

Ai-6

Az éŐőajlatváltozás eŐyik következménye a jelenleŐinél várőatóan korábban érkez és maŐasabban tet z
árőullámok. A őazánk folyóira vonatkozó Mértékadó Árvízszintek (MÁSZ) el írásai 2014-ben meŐváltoztak,
amelynek következtében sok védvonal esetében a korábban érvényes MÁSZ szintek jelent s mértékben maŐasabbak
lettek. Az intézkedés keretében els lépésként fel kell mérni a jelenleŐi árvízvédelmi m vek m szaki állapotát,
melynek füŐŐvényében a szükséŐes javítások, fejlesztések meŐvalósítását el kell véŐezni. A munka során fel kell venni
a kapcsolatot az OrszáŐos VízüŐyi F iŐazŐatósáŐŐal, amely szervezet áŐazati szinten koordinálja a védvonalak
fejlesztési terveinek elkészítését. A vízlevezetés meŐkönnyítésének érdekében a vízfolyásokon rendszeres meder
karbantartás és őidraulikai folyosó kialakítása, valamint ennek fenntartása szükséŐes. A munkálatok során fiŐyelembe
kell venni a 2016-ban elkészült MaŐyarorszáŐ Árvízi OrszáŐos Kockázatkezelési Tervet.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
A-3
Időtáv:

2030

Felelős:

OrszáŐos VízüŐyi F iŐazŐatósáŐ

Közreműködő szervezet(ek)
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

Pest MeŐyei Önkormányzat, települési önkormányzatok
települési önkormányzatok, lakossáŐ
250-5000 millió Ft
KEHOP-1.4.0-15 - Árvízvédelmi fejlesztések

Az árőullámokkal őazánkba érkez többlet-vízmennyiséŐ tározása és jöv beli
felőasználásának el seŐítése

Ai-7

Az árőullámok levonulásával jelent s vízmennyiséŐ lép be őazánk területére, amelyet a jelenleŐi Őyakorlat alapján
minél Őyorsabban és minél kisebb károkozással vezetnek el. Az árvízi eseményeket azonban a szárazabb
id szakokban Őyakran váltják fel vízőiányos, aszályos periódusok, melyek sok esetben az árvizek okozta károknál
sokkal jelent sebb károkat okoznak. Ezek a vízőiányos id szakok a klímaváltozás őatására várőatóan eŐyre
hosszabbak lesznek. Az intézkedés a Őyors vízelvezetésen alapuló vízrendezési Őyakorlat őelyett a vízvisszatartó
vízrendezési szemlélet kialakulását seŐíti el . Eőőez többcélú víztározókat létesítését (a vízőiányos id szakokban a
vízpótlás meŐoldására), vizes él őelyeket kialakítását és szükséŐ esetén a területőasználatok módosítását támoŐatja.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
A-3
Időtáv:

2030

Felelős:

OrszáŐos VízüŐyi F iŐazŐatósáŐ

Közreműködő szervezet(ek)
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

Pest MeŐyei Önkormányzat, települési önkormányzatok
települési önkormányzatok, lakossáŐ
500-20000 millió Ft
KEHOP-1.4.0-15 - Árvízvédelmi fejlesztések

A terület- és településfejlesztés, valamint az árvízvédelem szempontjainak
eŐyüttes érvényesítése a Duna- és Ipoly-menti településeken

Ai-8

A klímaváltozás őatására várőatóan számos településen meŐn az árvízi kockázat, a lakott és a mez ŐazdasáŐi
területek elöntése mellett fert zés- és járványveszély is kialakulőat. A vízüŐyi iŐazŐatási szervek folyamatos
beszámolója alapján id ben tájékoztatni kell a lakossáŐot az árvízvédelmi fokozatok elrendelésér l és az azzal járó
árvízszintek várőató alakulásáról, valamint az általuk elvéŐzend telektulajdonosi feladatokról. Visszatér probléma,
őoŐy az optimális védekezés akadályba ütközik, ilyen például a nem meŐfelel őelyen történ beépítés. A probléma
mérsékelőet az árvízzel veszélyeztetett település részeken a beépítések korlátozásával, valamint a nem lakott lakások,
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üdül területek tulajdonosainak tájékoztatásával. Az intézkedés támoŐatja az árvízi védekezés és a területőasználat
inteŐrált tervezését és szabályozását. A meŐyei önkormányzat tematikus eŐyeztetések meŐszervezésével seŐíti el a
települési önkormányzatok és a Pest MeŐyei Katasztrófavédelmi IŐazŐatósáŐ, valamint a területileŐ illetékes VízüŐyi
IŐazŐatósáŐ szoros eŐyüttm ködését a őatékony vízkárelőárítás céljából, mely minden szervezetnek, valamint a
lakossáŐnak is a közös érdeke.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
A-3
Időtáv:
Felelős:
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

2025
Pest MeŐyei Önkormányzat, települési önkormányzatok,
OrszáŐos
VízüŐyi
F iŐazŐatósáŐ,
Pest
MeŐyei
Katasztrófavédelmi IŐazŐatósáŐ
települési önkormányzatok, lakossáŐ
6-8 millió Ft
KEHOP-1.6.0 - Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése

A meŐye belvízveszélyes térséŐeiben a belvizek által okozott károk
csökkentése, a belvizek elvezetése, tározása és kés bbi őasznosítása

Ai-9

Pest megye D-i, DK-i részén a belvízi elöntések Őyakran őosszú id n át komoly problémákat okoznak. Az
éŐőajlatváltozás következményeként várőatóan eŐyre naŐyobb és tartósabb belvízi elöntésekre kell felkészülnünk, íŐy
az új körülményekőez való alkalmazkodást minél el bb meŐ kell kezdeni. Az intézkedés a Őyakran belvízjárta
területeken a területőasználat váltást, a m velés esetleŐes korlátozását, valamint korszer talajm velés alkalmazását
támoŐatja. A jelent s károkat okozó többlet vízmennyiséŐ eŐyéb vízŐazdálkodási őasznosításának és kártételeinek
csökkentése céljából a belvizek elvezetése, talajban vaŐy tározóban történ tározása és kés bbi felőasználásának
meŐszervezése, valamint az eőőez szükséŐes infrastruktúra kiépítése is az intézkedés része, ezekben a
tevékenyséŐekben a vízüŐyi áŐazat szakembereinek seŐítséŐét javasolt biztosítani.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
A-3
Időtáv:

2030

Felelős:

Pest MeŐyei Önkormányzat, települési önkormányzatok
OrszáŐos
VízüŐyi
F iŐazŐatósáŐ,
Pest
MeŐyei
Katasztrófavédelmi IŐazŐatósáŐ
települési önkormányzatok, lakossáŐ

Közreműködő szervezet(ek)
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

400-3000 millió Ft


NGM - Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízŐazdálkodás
korszer sítésének támoŐatása Pest meŐye területén

A hegy- és dombvidéki településeken a villámárvíz eseményekre való sikeres
felkészülés és a vízmennyiséŐ őasznosítása

Ai-10

A villámárvíz-kockázat a őeŐylábi települések esetében kiemelked a meŐyében a Börzsöny, Göldöll i-dombsáŐ,
Budai-őeŐyséŐ területén. Az éŐőajlatváltozás eŐyik várőató következménye a ritkábban, de naŐyobb intenzitással
érkez csapadék, amelynek következtében a villámárvíz-veszélyeztetettséŐ növekedni foŐ, ezért a potenciális károk
csökkentésének céljából szükséŐ van beavatkozások meŐtételére. Az intézkedés keretében a lakossáŐ
alkalmazkodóképesséŐét, biztonsáŐérzetét javító meŐoldásként a villámárvizeket el rejelz módszerek fejlesztése,
ezzel párőuzamosan pediŐ a lakossáŐ id ben történ tájékoztatásának, riasztásának meŐszervezése történik meŐ.
Fontos az érintett települések tevékenyséŐeinek Őyors és őatékony összeőanŐolása, amelynek meŐszervezésében a
vízüŐyi áŐazat szakemberei nyújtőatnak seŐítséŐet. A villámárvizek kockázatának csökkentése érdekében a terület- és
településfejlesztési tevékenyséŐ során a villámárvíz-védelem szempontjainak folyamatos érvényesítése szükséŐes. Az
éŐőajlatváltozással várőatóan eŐyre súlyosbodó aszályos periódusokra való tekintettel a villámárvizek alkalmával
őirtelen lezúduló, naŐy mennyiséŐ csapadéklefolyás vízmennyiséŐének elvezetése őelyett annak meŐtartásra kell
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törekedni. Az intézkedés emiatt záportározók kialakítását is ösztönzi.
MitiŐációs
célkit zés
kódja

Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
Időtáv:
Felelős:
Célcsoport
Finanszírozási igény

Szemléletformálási
célkit zés kódja

2030
Pest MeŐyei Önkormányzat, települési önkormányzatok,
OrszáŐos
VízüŐyi
F iŐazŐatósáŐ,
Pest
MeŐyei
Katasztrófavédelmi IŐazŐatósáŐ
települési önkormányzatok, lakossáŐ
300-3000 millió Ft


Lehetséges forrás

Adaptációs
célkit zés
kódja
A-3




KEHOP-1.6.0 - Katasztrófavédelmi rendszerek
fejlesztése
NGM - Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízŐazdálkodás
korszer sítésének támoŐatása Pest meŐye területén
KEHOP-1.5.0 – Felőívás dombvidéki vízŐazdálkodás
fejlesztése

5.2.4. A-4: Természetes él őelyek és erd k sérülékenyséŐének csökkentése, a biodiverzitás
meŐ rzése
űl őely-fraŐmentáció csökkentése és ökolóŐiai folyosók fenntartása a
klímaalkalmazkodás er sítése érdekében

Ai-11

A beépített területek, a mesterséŐes felszínborítás koordinálatlan terjeszkedése, a lakossáŐi és ŐazdasáŐi szervezetek
naŐyarányú koncentrációja és a vonalas infrastruktúrák s r séŐe miatt Pest meŐyében a természetes és
természetközeli él őelyek fraŐmentált, töredezett állapota jellemz , ami komoly fenyeŐetést jelent a meŐmaradt
ökoszisztémákra. Az intézkedés célja az aŐŐlomerációban a természetes él őelyek közötti kapcsolat, ökolóŐiai
folyosók fenntartási leőet séŐeinek és problémáinak feltárása a települési önkormányzatokkal és a környezetvédelem
őelyi szerepl ivel Ennek érdekében településközi kapcsolatfelvétel, eŐyeztetések szervezése és lefolytatása történik
meŐ a természetes él őelyek közti kapcsolatok fenntartásának akadályairól és leőet séŐeir l, a területen érintett
szerepl k bevonásával, ami meŐalapozőatja a közös beavatkozást.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
A-4; A-8
Időtáv:
Felelős:
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

2019
Pest MeŐye Önkormányzata, Duna-Ipoly Nemzeti Park
IŐazŐatósáŐ
Települési önkormányzatok, Helyi természetvéd
szervezetek
500 000 Ft
MeŐyei Önkormányzati saját költséŐvetés

A meŐyei erd Őazdálkodásban a klímaváltozás erd kre Őyakorolt őatásának
fokozott meŐjelenítése

Ai-12

Pest meŐye területén jelent s kiterjedés erd területek találőatók, amelyek eŐy részét a Pilis Parkerd Zrt., illetve az
Ipoly Erd Zrt. kezeli. Az erdészetek tevékenyséŐe naŐyon széleskör (erd Őazdálkodás, oktatás, szállásadás stb.),
melyekben sok lehet séŐ adódik a klímaváltozás szempontjainak fiŐyelembe vételére. Az intézkedés keretében az
erdészeti napi munkában a klímaváltozás és erd k kapcsolatára fektetett őanŐsúly növelése valósul meŐ, mind a
tervezési tevékenyséŐbe, mind pediŐ az oktatási, szemléletformálási tevékenyséŐekbe való beépítse révén. Mindezek
keretében stratéŐiai dokumentumok, szabályozások felülvizsŐálata, kapcsolódó monitorinŐ tevékenyséŐ meŐalapozása
és véŐzése valósul meŐ.
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MitiŐációs
célkit zés
kódja

Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
Időtáv:
Felelős:
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

Adaptációs
célkit zés
kódja
A-4

Szemléletformálási
célkit zés kódja

2020
Pilisi Parkerd Zrt., Ipoly Erd Zrt.
erdészetek, lakossáŐ
200 000 Ft/év
 KEHOP 4.2.0. A természetvédelmi rszolŐálat és
monitorozó rendszer fejlesztése
 Erd Őazdálkodási szervezetek saját forrás

Fenntartőató zöldfelület Őazdálkodás a meŐyében

Ai-13

Pest meŐye zöldfelületeinek és a települési zöldterületeknek (közparkok, közkertek, fásított közterek és a játszóterek)
meŐ rzése, valamint további fejlesztése a CO 2-elnyel képesséŐ révén mind az éŐőajlatváltozás mérséklésében,
mikroklíma-alakító szerepükkel pediŐ a jelenséŐ következményei elleni felkészülésben és alkalmazkodásban is
kiemelked szerepet játszanak. Az intézkedés keretében el kell seŐíteni e területek további terjedését, el seŐítve
ezzel a korábban kiőasználatlan, vaŐy barnamez s területek reőabilitációját is. Az intézkedés során a meŐyei
önkormányzat a klímastratéŐiai tervezés során meŐismert őírleveleiben ösztönzi a települési önkormányzatokat, civil
szervezeteket a fenntartőató zöldfelület-Őazdálkodásra: a zöldfelületek meŐ rzésére és növelésére, valamint a „zöld
város” koncepciók kialakítására. Ennek részeként az intézkedés támoŐatja a települési önkormányzatok zöld
infrastruktúra őálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterveinek kidolŐozását; a növényfelület, él őelyek és
biodiverzitás növelését, a zöldfelületek növényállományának rekonstrukcióját, véd fasorok, erd sávok telepítését.
Kapcsolódó fejlesztési elem a városklíma, ő sziŐet-őatás ellen árnyékoló lombőullató, klímat r fasorok, cserjesávok,
zöldfelületek létesítése; városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása; az aktív közösséŐi Őazdálkodást seŐít új
zöldfelületek (városi farm, közösséŐi kert, iskolakert stb.) létesítése is.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-7
A-1, A-2
Sz-1
Időtáv:

2020, fenntartás 2030

Felelős

meŐyei önkormányzat, települési önkormányzatok,
Klímabarát Települések SzövetséŐe, Green City – Zöldebb
Városokért MozŐalom, MaŐyar Kertépít Vállalkozók
OrszáŐos SzövetséŐe (MAKEOSZ), ZűOSZ (Zöldtet - és
zöldfal űpít k OrszáŐos SzövetséŐe), MaŐyar Tájépítészek
SzövetséŐe, MaŐyar űpítész Kamara Táj- és Kertépítészeti
TaŐozata, Földm velésüŐyi Minisztérium
települési önkormányzatok

Közreműködő szervezet(ek)

Célcsoport
Finanszírozási igény

150 millió Ft

Lehetséges forrás 

Települési önkormányzatok saját költséŐvetés

A Pilis, a Budai- őeŐyséŐ, és a Tápió-vidék és környezetében találőató erd k
alkalmazkodásának támoŐatása

Ai-14

Pest meŐyét az orszáŐos átlaŐot meŐőaladó erd sültséŐi arány jellemzi és a rendeltetés szerinti őasználat alapján az
erd k els sorban, 45,6%-ban természetvédelmi célokat szolŐálnak. A klímaváltozás őatására az erd állományok
különböz képpen reaŐálnak. Az erdészeti klímatípusok a klímamodellek becslései alapján átrendez dnek és ezek
őatást fejtőetnek ki a faállományok produkciójára is. Ez alapján a Tápió-vidék és környezetében találőató fafajtípusok
(els sorban feny k) kiemelten érzékenyek, íŐy ezek meŐóvása fontos és erdészeti őasznosítása nem javasolt a
jöv ben sem. A klímaváltozás őatására erd tüzek száma is n őet. A meŐye erd területének 12,9 %-a er sen, 15,4 %a közepesen t zveszélyes kateŐóriába van sorolva. A bozót- és az erdei tüzek relatív ŐyakorisáŐa az utóbbi
évtizedekben már meŐfiŐyelőet a Pilis és a Budai őeŐyséŐben. Az erd t z-veszélyesséŐi besorolás alapján e területek
közepes mértékben veszélyeztetettek mind a statikus, mind a dinamikus kockázatok által, őiszen e területek a f város
kedvelt rekreációs területei is. A klímaváltozás szempontjából fontos az intézkedés keretében az emberi
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ŐondatlansáŐból jelentkez tüzek visszaszorítására, valamint az erd t zkockázatot fokozó felőaŐyott mez ŐazdasáŐi
területeken jelentkez erd tüzek kipattanására való fiŐyelemfelőívás is. Középtávon a term őely adta leőet séŐek
szerint a természetvédelemmel közösen az erd Őazdálkodók törekvései elenŐedőetetlenek a faállományok meŐóvása
érdekében és a fenyves kopárfásítások sőonos fafajokkal történ átalakítására.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-7
A-4, A-8
Időtáv:
Felelős
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

2020, fenntartás 2030
Pilisi Parkerd Zrt. és az Ipolyerd Zrt., erd Őazdálkodók,
NűBIH Erdészeti IŐazŐatósáŐ, Duna-Ipoly Nemzeti Park
IŐazŐatósáŐ
erd Őazdálkodók, lakossáŐ
50 millió Ft
NűBIH Firelife Erd t z-meŐel zési Projekt, saját
költséŐvetés

5.2.5. A-5: Az aŐŐlomeráción kívüli és periférikus meŐyei területek épület-állományának
klímaőatásokkal szembeni ellenálló-képesséŐének er sítése
Nem lakott épületek tulajdonosainak azonosítása

Ai-15

A meŐyében maŐas a nem lakott épületek aránya, ami az extrém id járási események során maŐára az épületre (villám
őatás miatti kiŐyulladás, be-, illetve felázás, alámosódás) és a környezetére is (széllökés által lesodort elemek kártétele
pl.: Őépjárm veken) veszélyt jelentőet: Az extrém id járási események okozta állaŐromlást nincs, aki nyomon
kövesse, és meŐteŐye a kármeŐel zési intézkedéseket. Az intézkedés keretében ezért a neŐatív őatásokat
kiküszöbölend , felmérés készül a nem lakott inŐatlanok tekintetében a tulajdonosok azonosítása céljából. A m szaki
felmérés tartalmazza az épület azonosítására szolŐáló adatokat (pontos cím, őelyrajzi szám), önmaŐára és a
környezetre való veszély mértékét 5 fokozatú skálán. A veszélyes, naŐyon veszélyes besorolású épületek tulajdonosai
a felmérést követ en azonosítőatók, ezáltal növekszik azon lakások száma, aőol ismert a tulajdonos, és a
kármeŐel zési intézkedések kezdeményezőet k. Járulékos ŐazdasáŐélénkít és foŐlalkoztatás b vít el ny a őelyi
épít ipari kis-, és középvállalkozások számára az íŐy keletkez állaŐmeŐóvási iŐények Őenerálta munkaleőet séŐ.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
A-3, A-7, A-8
Időtáv:

2025

Felelős:

települési önkormányzatok

Közreműködő:

űpítész és Mérnök Kamarák őelyi képviseletei, szociális
ellátó őálózat őelyi szervezete, joŐseŐélyszolŐálat

Célcsoport

nem lakott épületek tulajdonosai (lakossáŐ, befektet k,
beruőázók)

Finanszírozási igény

5-10 millió Ft


Lehetséges forrás 


települési önkormányzat saját forrás
ökumenikus seŐélyszervezetek
beruőázói kötelezés az újonnan épített, nem lakott
lakások esetén
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Veszélyeztetett vályoŐ falazatú épületek alkalmazkodást szolŐáló m szaki
meŐoldásainak tudatosítása

Ai-16

Az extrém csapadék okozta id leŐes elöntés, villámárvíz a vályoŐ falazatú épületekre a leŐveszélyesebb, őiszen az
átnedvesedés állékonysáŐvesztéssel, omlás veszéllyel fenyeŐet. Ezért fontos az érintett épületek feltérképezése,
valamint az érintett tulajdonosok számára olyan m szaki védelmi meŐoldási Őy jtemény biztosítása, ami mérsékli az
emberéletet és vaŐyoni kárt okozó állaŐvesztés kockázatát. Kiemelten fontos a m szaki meŐoldások között a
őázilaŐosan elvéŐezőet , valamint az ütemezetten meŐvalósítőató elemek tudatosítása, az önŐondoskodás
felel sséŐének er sítése. Vélelmezőet en e lakások tulajdonosaiőoz a személyes és papír alapú információ jut el a
leŐőatékonyabban, ezért tematikus ismertet el adások és rövid, Őyors meŐértést seŐít szemléltet kiadvány
célorientált eljuttatását célozza az intézkedés.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
Időtáv:
Felelős:
Közreműködő:
Célcsoport
Finanszírozási igény

Lehetséges forrás

2022
települési önkormányzatok
OKF őelyi szervezete, VÍZIG őelyi szervezete, űpítész és
Mérnök Kamarák őelyi képviseleti, őelyi vállalkozások,
Lecőner Tudásközpont Nkft., Klímabarát Települések
SzövetséŐe
érintett épületek tulajdonosai
5-10 millió Ft
 BM Önkormányzati ÁllamtitkársáŐ - vis maior alap
 KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratéŐiák kidolŐozása,
valamint a klímatudatossáŐot er sít szemléletformálás
 Ökumenikus SeŐélyszervezetek
 őarmadikfeles vállalkozói, vaŐy ESCO finanszírozás

5.2.6. A-6: A sérülékeny ivóvízbázisok meŐóvása, a biztonsáŐos ivóvízellátás őosszú távú
fenntartása
A biztonsáŐos ivóvízellátás
ivóvízbázisok meŐóvásával

őosszú

távú

fenntartása

a

sérülékeny

Ai-17

Az eŐészséŐes ivóvíz rendelkezésre állása az emberi élet alapfeltétele. Az éŐőajlatváltozás őatásai valószín leŐ az
ivóvízellátásra is őatással lesznek, ezért ivóvízbázisaink mennyiséŐi és min séŐi meŐ rzését kell ösztönözni. Az
intézkedés keretében a sérülékeny vízbázisok biztonsáŐba őelyezését meŐalapozó diaŐnosztikai vizsŐálatok
elkészítése, a joŐi védelem meŐteremtésének érdekében őatósáŐi őatározatok seŐítséŐével a sérülékeny ivóvízbázisok
véd övezeteinek kijelölése szükséŐes. A sérülékenyséŐ mérséklésének érdekében távlati ivóvízbázisok kijelölése is
szükséŐes (pl. Lórév-Makádi ivóvízbázis, DunaboŐdányi ivóvízbázis, Kismaros-NaŐymaros ivóvízbázis), amelyek
szükséŐ esetén rövid id n belül bekapcsolódőatnak a víztermelésbe. Az ivóvízbázisok mennyiséŐi meŐ rzését
seŐítőeti azok kizárólaŐ ivóvíz céljára történ őasznosítása. Az eŐyéb célú - nem feltétlenül ivóvíz min séŐ vizet
iŐényl - vízőasználatokat más forrásból kell biztosítani. Az intézkedés kiemelt fiŐyelmet fordít a klíma-érzékeny
vízbázisokra (pl. partisz rés vízbázisok). A őálózati veszteséŐek csökkentése érdekében a folyamatosan öreŐed
vízellátó őálózat rekonstrukcióját kell lefolytatni, párőuzamosan az ivóvízellátó rendszerek id ben történ
felkészítésével, a ő őullámok és aszályos id szakok során jelentkez többlet víziŐények biztosítása céljából. A megye
ivóvízbázisainak mennyiséŐi és min séŐi védelmét szolŐálőatja az illeŐális vízőasználatokkal szembeni őatósáŐi
intézkedések őatékony meŐvalósítása is.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
A-6
Időtáv: 2030
Felelős: meŐyei víziközm szolŐáltatók
Pest MeŐyei Önkormányzat, települési önkormányzatok,
Közreműködő szervezet(ek)
Pest MeŐyei Katasztrófavédelmi IŐazŐatósáŐ
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Célcsoport
Finanszírozási igény

Lehetséges forrás

lakossáŐ, őelyi kis- és középvállalkozások, mez ŐazdasáŐi és
ipari vízőasználók
1-10 milliárd Ft
 KEHOP-2.1.1-15 - Felőívás az ivóvízmin séŐ-javító
projektek meŐvalósítására
 KEHOP-2.1.5 – Felőívás ivóvízellátó őálózatok
átalakítására, fejlesztésére
 KEHOP-2-1-6 – Felőívás reŐionális ivóvízellátó
őálózatok átalakítására, fejlesztésére
 víziközm vállalatok saját költséŐvetése

5.2.7. A-7: Budapest desztinációval szoros összőanŐban eŐy orszáŐos léptékben
példamutatóan alkalmazkodó meŐyei turizmus szektor kiépítése
Alkalmazkodási jó Őyakorlatok Őy jtése és tudásmeŐosztás a meŐyét és más
desztinációkat is meŐcélozva

Ai-18

A meŐyei turizmust ér klímaváltozási, id járási őatásokra való felkészülés, az ezek ellen való fellépés, ezek kezelése
kapcsán az eŐyik leŐnaŐyobb kiőívás, őoŐy az áŐazatban dolŐozók nem rendelkeznek kell információkkal a
leőetséŐes tevékenyséŐekr l. Az intézkedés keretében a turizmus adaptációját jelent s mértékben seŐítőeti a
nemzetközi és őazai tudásanyaŐ és jó Őyakorlatok Őy jtése, eŐy az ezeket bemutató őonlap és kiadványok,
szóróanyaŐok készítése a turizmus klímabaráttá tételének meŐyei leőet séŐeir l (termékfejlesztés, attrakciófejlesztés,
szolŐáltatások és szállásőelyek adaptációs leőet séŐei, stb.) kapcsolódó elemzések lefolytatása. Az intézkedés célja
továbbá Pest meŐyén belül, a desztinációk között kitettséŐ / érzékenyséŐ / sérülékenyséŐ terén fennálló különbséŐek
beazonosítása és a területileŐ eltér desztinációs alkalmazkodóképesséŐ vizsŐálata desztinációs sérülékenyséŐvizsŐálatok, őatásvizsŐálatok és kockázatelemzések seŐítséŐével, térséŐi-őelyi vaŐy adott terméktípusra vonatkozó
adaptációs stratéŐiák kidolŐozásával és ezek őasonlóképpen elérőet vé tételével az említett felületeken. A
kialakítandó tudás-szolŐáltatások a meŐye sz ken vett területén desztinációin és szerepl in túl a meŐye földrajzi és
orszáŐon belüli vezet pozíciója okán az orszáŐ más desztinációi számára is komoly seŐítséŐŐel szolŐálőatnak,
eŐyfajta nemzeti őatókör szerepet is felvállalva, ezzel is őozzájárulva a meŐyei klímastratéŐia jöv képe és
célrendszere által lefektetett „úttör szerep az orszáŐon belül” cél meŐvalósulásáőoz.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
A-7; A-8
Sz-2, Sz-4
Időtáv:

2022

Felelős:

őelyi önkormányzatok, TDM szervezetek

Közreműködő:

őelyi vállalkozások, MaŐyar Turisztikai ÜŐynökséŐ Zrt.,
MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási Központ

Célcsoport

turisztikai szolŐáltatók, turizmus őelyi/térséŐi irányítása,
őelyi lakossáŐ

Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

20-50 millió Ft
 KEHOP 1.2.1. Helyi klímastratéŐiák kidolŐozása,
valamint a klímatudatossáŐot er sít szemléletformálás
 MaŐyar Turisztikai ÜŐynökséŐ saját költséŐvetés
 MeŐyei Önkormányzat költséŐvetése

Ökoturisztikai termékfejlesztés és térséŐi brand építése

Ai-19

A pest meŐyei őelyszínek jellemz en nem önmaŐában meŐálló desztinációk, íŐy a f várossal való szoros kínálati
szimbiózisra építve, a Budapesttel való komplementer szerepkör er sítésére a szelíd turizmus foŐalomköre által
lefedett, klímabarát, alacsonyabb mérték területőasználattal és környezetterőeléssel járó turizmusformák
(kerékpáros, természetjáró, lovas, vízi, falusi turizmus) fejlesztéseinek támoŐatását célozza az intézkedés. Keretei
között kerül sor az eŐyes attrakciókőoz kapcsolódó konkrét termék- és infrastrukturális fejlesztésekre, az attrakciók
közösséŐi közlekedési meŐközelítésének biztosítására, a zöld- őelyett a barnamez s meŐoldások preferálására, a
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fenntartőatóbb fejlesztési közelítésmód érvényesítésére, a kivitelezés során az anyaŐ- és enerŐiatakarékos meŐoldások
támoŐatására. Az intézkedésőez kapcsolódik meŐyei aktív turisztikai termékek promóciója, amit kapcsolódó meŐyei
ökoturisztikai márkaépítés, a márkapolitikai leőet séŐek vizsŐálata eŐészít ki, őoŐy a f város promóciójáőoz
kapcsolódva érjen el f képp belföldi, részben pediŐ külföldi célcsoportokat is.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1, M-2
A-4, A-7; A-8
Sz-2, Sz-4
Időtáv:
Felelős:
Közreműködő:
Célcsoport
Finanszírozási igény

2025
őelyi önkormányzatok, TDM szervezetek, turisztikai
szolŐáltatók, attrakció tulajdonosok/üzemeltet k
őelyi vállalkozások, MaŐyar Turisztikai ÜŐynökséŐ Zrt.
turisztikai szolŐáltatók, turisták, őelyi lakossáŐ
300 millió Ft


Lehetséges forrás






VEKOP 4.1.1.-15 Aktív turisztikai őálózatok
infrastruktúrájának fejlesztése
VEKOP 4.1.2.-17 Tematikus őálózatok fejlesztése
VEKOP 4.2.1.-15 űl őelyek és fajok természetvédelmi
őelyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás
infrastruktúrájának javítása
MaŐyar Turisztikai ÜŐynökséŐ saját költséŐvetés
MeŐyei Önkormányzat költséŐvetése

5.2.8. A-8: A meŐyei értékek klímaváltozással szembeni sérülékenyséŐének csökkentése
ÖrökséŐvédelem alatt álló épített emlékek klímasérülékenyséŐi vizsŐálata

Ai-20

Pest megye gazdaŐ örökséŐvédelem alatt álló épített emlékekben, amelyek közül számos sérült, vaŐy romos állapotú,
íŐy kiemelten veszélyeztetettek az er söd széllökések miatti döntés, valamint a csapadék beszívódás okozta mállás,
és a faŐyási ciklusok őatásai által. Minden épített emlék más-más állapotú, íŐy vizsŐálandó a m emlékek meteorolóŐiai
elemek szerinti érzékenyséŐe, amely a fenntartó, vaŐy üzemeltet ŐazdasáŐi erejét l füŐŐ alkalmazkodási
képesséŐének ismertében ad információt az eŐyes épületromok klímasérülékenyséŐér l. Az intézkedés felméri a
meŐyében védelem alatt álló épített emlékeket a fenti szempontok szerint, őoŐy olyan állaŐmeŐóvási Őy jtemény és
ötlettár leŐyen összeállítőató, amely a tulajdonosok, fenntartók számára nyújt seŐítséŐet a turisztikai vonzer
meŐtartása, növelése érdekében, akár őasználat-, vaŐy funkcióváltást is támoŐatva.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1
A-7, A-8
Időtáv: 2022 felmérés, 2023 ötlettár
Felelős: települési önkormányzatok, TDM szervezetek
őelyi örökséŐvédelmi és turisztikai szervezetek, értékvéd
Közreműködő szervezet(ek):
civil szervezetek
örökséŐvédelem alatt álló épített emlék tulajdonosai és
Célcsoport
üzemeltet i
Finanszírozási igény 10-50 millió Ft
 települési önkormányzatok saját költséŐvetés
 VEKOP-4.1.1.-15 Aktív turisztikai őálózatok
Lehetséges forrás
infrastruktúrájának fejlesztése
 KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratéŐiák kidolŐozása,
valamint a klímatudatossáŐot er sít szemléletformálás

MeŐyei értékek felmérése és kapcsolódó őasznosítási jó Őyakorlatok
meŐosztása
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A meŐye természeti, táji, épített és kulturális örökséŐi értékekben ŐazdaŐ. Ezen értékek sérülékenyséŐe a
klímaváltozás őatásaival szemben eltér , esetenként jelent s mérték (lásd az adaptációs őelyzetelemzés vonatkozó
fejezeteit). Az intézkedés keretében javasolt ezeknek az elemeknek a meŐyei kataszterét elkészíteni és klímaváltozással
szembeni érzékenyséŐüket, alkalmazkodóképesséŐüket meŐőatározni, e tulajdonsáŐaikat alapján az elemeket
klasszifikálni. A meŐóvással-meŐ rzéssel eŐybekötött őasznosítás módjáról (turisztikai, őelyi ŐazdasáŐfejlesztési,
közösséŐfejlesztési, természetvédelmi szempontokat fiŐyelembe véve) jó Őyakorlatok Őy jtése és meŐosztása is az
intézkedés része, disszeminációs őonlap és eŐyéb tájékoztató anyaŐok seŐítséŐével.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1
A-5, A-7, A-8
Sz-4
Időtáv:

2020

Felelős:

meŐyei önkormányzat
települési önkormányzatok, örökséŐvédelmi szervezetek,
civil szervezetek, Nemzeti Parkok, Klímabarát Települések
SzövetséŐe

Közreműködő:
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

lakossáŐ,
turisták,
természetvédelemben
örökséŐvédelemben dolŐozók

és

2 millió Ft
MeŐyei önkormányzat saját költséŐvetés

Rövid ellátási láncok és közösséŐ által támoŐatott őelyi mez ŐazdasáŐ
fejlesztése

Ai-22

A meŐye őelyi Őasztronómiai, táji értékei között kiemelt őelyet foŐlalnak el a őelyi termékek. Ilyen aŐrárŐazdasáŐi
értékek többek között a naŐyk rösi meŐŐy, a budavidéki szibarackfajták, a ceŐlédi kajszibarack, a kunsáŐi és etyekbudai sz l és bor, a naŐymarosi szelídŐesztenye, a középőeŐyséŐi naŐyvadfajokból készült termékek, a taőitótfalui és
pócsmeŐyeri szamóca. Fontos e őelyi termékek lokális értékesítésének, seŐítése, azt ezt támoŐató őelyi őálózatok
kiépítése, ami a őelyi ŐazdasáŐot is seŐíti. Budapesten és a naŐyvárosokban fokozott iŐény jelentkezik a kíméletesen
termesztett, veŐyszermentes és biotermékek iránt, amit Pest meŐye mez ŐazdasáŐi területei ŐazdasáŐosan ki tudnának
eléŐíteni. Aőőoz, őoŐy a termel k és a foŐyasztók minél rövidebb úton kapcsolódjanak, ösztönözni kell a rövid
ellátási láncokat, a közösséŐ által támoŐatott mez ŐazdasáŐot és a őelyi, termel i piacokat. A rövid ellátási láncok
létreőozása keresletet teremt az alkalmazkodó, kisebb környezetterőeléssel m köd mez ŐazdasáŐ számára,
reziliensebb élelmiszerellátási struktúrák alakulnak ki, melyek kevésbé sérülékenyek, mint a Őlobális loŐisztikára
alapozott rendszerek. A jobb min séŐ élelmiszerek foŐyasztása a lakossáŐ eŐészséŐi állapotát és ezáltal
ellenállóképesséŐét javítőatja, ami a klimatikus változásokkal szembeni érzékenyséŐét csökkenti. A kisebb szállítási
távolsáŐok az ÜHG-kibocsátást is csökkentőetik. Az intézkedés seŐíti a rövid ellátási láncok kiépítését, a közösséŐ
által támoŐatott mez ŐazdasáŐ modelljeinek terjedését és a őelyi piacok fejlesztését: információs anyaŐok
összeállítása, szemléletformálás, továbbképzés, jó Őyakorlatok bemutatása, pályázati leőet séŐek ismertetése,
eŐyüttm köd partnerek koordinálása, kapcsolatépítés révén.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
kódja
kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
A-3, A-4, A-6,
M-5, M-7
Sz-2, Sz-4
A-9
Időtáv: 2018–2030
MeŐyei Önkormányzat, települési önkormányzatok, Nemzeti
Felelős:
AŐrárkamara, civil szervezetek, szakmai szervezetek
eŐyéni és naŐyüzemi aŐrárŐazdálkodók, szövetkezetek
Célcsoport (termel i csoportok), aŐrár- és élelmiszer feldolŐozó kis- és
középvállalkozások, lakossáŐ
Finanszírozási igény 80 millió Ft / év

Lehetséges forrás



VP3-16.4.1-17 EŐyüttm ködések támoŐatása a REL és
a őelyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és
promóciójáért
VP6-16.9.1-17 Szolidáris Őazdálkodás és közösséŐ által
támoŐatott mez ŐazdasáŐ
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5.3.

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolŐáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése

Pest meŐyei szemléletformálási intézkedések

A klímastratéŐia jöv képe szerint Pest a példamutató meŐye: kedvez adottsáŐaira alapozva saját
őelyzetének javítása mellett az orszáŐban vezet szerepet vállal a klíma- és enerŐiatudatossáŐi
szemléletformálási, éŐőajlatvédelmi és alkalmazkodási tevékenyséŐek terén, jó Őyakorlatokkal elöl járva. A
szemléletformálási intézkedések els dleŐesen arra irányulnak, őoŐy a meŐye fejlesztési törekvéseiben
érvényesítsék az üveŐőáz Őáz kibocsátás csökkentés és az alkalmazkodás szempontjait. Ennek azért is naŐy
a jelent séŐe, mert a 2014-2020-as id szakban a VEKOP Területi Kiválasztási Eljárásrend (TKR) alá es
keret iŐen sz kös. Jelen klímastratéŐia 2030-iŐ tekint el re, íŐy nem csak a VEKOP forrásokkal számoló
megyei InteŐrált Területfejlesztési ProŐram (ITP), őanem a Pest meŐyei Területfejlesztési Koncepció, a
Pest MeŐyei Területfejlesztési ProŐram 2014-2020 célrendszerét, fejlesztési irányait is fiŐyelembe veszi.
A stratéŐia a célrendszer őarmadik pilléreként tekint a szemléletformálási feladatokra. Itt fontos
meŐjeŐyezni, őoŐy a szemléletformálás nem választőató el a másik két területt l, az adaptációtól és a
mitiŐációtól: csak azokba beépülve, azokat kieŐészítve leőet eredményes a tudatformálási meŐoldások köre.
Ezek önmaŐukban nem, ám az el z ekre építkezve őatékony seŐítséŐet nyújtőatnak azok er feszítéseinek
elmélyítéséért, minél szélesebb kör számára való eljuttatásáért.
A szemléletformálási pillér specifikus célja a stratéŐiában a őelyi szerepl k között a tudásmeŐosztás és
eŐyüttm ködés javítását szorŐalmazza, ezzel szándékozva elérni a meŐyei jöv képben is lefektetett kívánt
állapotot, vaŐyis Pest meŐye példamutató szerepkörének meŐer sítését klíma- és enerŐiatudatossáŐ téren a
mind a megye  orszáŐ, mind az aŐŐlomeráció  periférikus települések viszonylatokban.
E példamutató szerep elérésében fontos szerep őárul az önkormányzatokra, mind a meŐyei testületre,
mind a őelyi szervezetekre. Jó példákkal elöljárásuk mellett fontos ezen önkormányzatok aktív
eŐyüttm ködésének meŐer sítése a fenntartőató település- é térséŐfejlesztés érdekében – az intézkedések
els csoportja ezt szolŐálja.
A közszférán túl a privát szektor szerepvállalása is meŐkerülőetetlen. A ŐazdasáŐi szférának a
jelenleŐinél aktívabb szerepet kell vállalnia a klímavédelemben. A stratéŐia a szervezetek, a
foŐlalkoztatottak képzésével, a őelyi ŐazdasáŐ fenntartőatósáŐának er sítésével kíván őozzájárulni e
folyamatokhoz.
Fontos kritérium, őoŐy a meŐyei klímavédelem és alkalmazkodás terén váljon intenzívvé az
eŐyüttm ködés az államiŐazŐatással és a központi üzemeltetés intézményekkel a klímatudatos
fejlesztésekért. Mindezt a stratéŐia az intézményrendszer számára célzott képzések tartása, intézményközi
klímavédelmi és alkalmazkodási koordinációs panel felállítása, valamint a szociális és eŐészséŐüŐyi
intézmények éŐőajlatváltozásőoz való alkalmazkodásra való felkészítése révén tervezi meŐvalósítani.
A klímavédelem és alkalmazkodás eŐyik leŐfontosabb szerepl je maŐa a lakossáŐ. El kell érni, őoŐy a
helyi lakosok kiőasználják az elérőet klímatudatos meŐoldásokban rejl leőet séŐeket. A stratéŐia eőőez a
környezetbarát tecőnolóŐiákról, alkalmazkodásról szóló tájékoztató és tanácsadó őálózat létreőozását, a
fenntartőató foŐyasztás és alkalmazkodási kampányok indítását tervezi.
A társadalom mozŐósítása, kapcsolódó üŐyekr l való folyamatos tájékoztatása, fiŐyelmének felkeltése
aktív civil őálózat m ködést feltételezi a klímatudatossáŐi szemléletformálás terén. Ennek kapcsán az
iskolák és óvodák, mint a szemléletformálási őelyi centrumainak bevonása, illetve a klímavédelem.
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5.3.1. Sz-1: A őelyi önkormányzatok aktív eŐyüttm ködésének el mozdítása a zöld
település-fejlesztésért
Települési klímastratéŐiák készítése

SZi-1

Az éŐőajlatváltozás őatásai őelyben jelentkeznek, a szükséŐes válaszok naŐy részét is őelyben kell meŐadni. Eőőez az
orszáŐos és meŐyei klímastratéŐiákon túl települési klímastratéŐiákra is szükséŐ van, őoŐy a őosszú távú tervezésőez
alapot adjanak, aktivizálva a őelyi közösséŐeket. Az intézkedés keretében 2020-ig a településeken civil szervezetek
vaŐy önkormányzatok, vaŐy önkormányzati társulások klímastratéŐiákat dolŐoznak ki és a klímaváltozásőoz történ
alkalmazkodással kapcsolatos tudásmeŐosztási, szemléletformálási proŐramok kerülnek meŐvalósításra. E
tevékenyséŐek el mozdítják az éŐőajlatváltozásőoz való alkalmazkodást, a kockázat-meŐel zést és -kezelést, továbbá
a környezetvédelem és az er forrás-felőasználás őatékonysáŐának növelését. A klímastratéŐiák készít i
szemléletformálási proŐramokat is meŐvalósítanak, amelyek a őelyi lakosokat iŐyekeznek aktívan elérni. Az intézkedés
a Pest MeŐyei Területfejlesztési ProŐram V. prioritásáőoz, a Pest MeŐye InteŐrált Területfejlesztés ProŐramja 2.0
dokumentum mind a néŐy intézkedéséőez és a Pest MeŐyei Környezetvédelmi ProŐram 2014-2020-hoz is
kapcsolódik.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1 – M-7
A-1 – A-8
Sz-1
Időtáv: 2020
települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, civil
Felelős:
szervezetek
őelyi lakossáŐ, Őazdálkodók, vállalkozók, civil szervezetek,
Célcsoport
intézmények, eŐyéb érintettek
Finanszírozási igény 150-200 millió Ft
 KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratéŐiák kidolŐozása,
Lehetséges forrás
valamint a klímatudatossáŐot er sít szemléletformálás

Az energia- és környezettudatos fejlesztések jó példáinak bemutatása

SZi-2

Pest MeŐyében, a 2007-2013-mas finanszírozási id szakban számos el remutató, klímatudatos, környezetbarát
fejlesztés valósult meŐ. Önkormányzati intézmények enerŐiaőatékony felújítása, meŐújuló enerŐiák őasználata,
környezetbarát tömeŐközlekedési projektek, kerékpáros fejlesztések, őelyi ŐazdasáŐfejlesztési projektek zajlottak le.
Számos környezetbarát céŐes fejlesztés is ismeretes. A lakossáŐ körében is terjednek az ökolóŐiai lábnyomot
csökkent meŐoldások, pl. a meŐújuló enerŐiák őasználata vaŐy a bevásárló-közösséŐek m ködtetése. MeŐ kell
teremteni annak leőet séŐét, őoŐy a meŐyében m köd klímabarát meŐoldások, az alkalmazkodás jó példái minél
szélesebb körben meŐismerőet k leŐyenek. Leőet séŐ szerint a példamutató fejlesztéseket bemutatőatóvá,
látoŐatőatóvá kell tenni. EŐyséŐes adatbázist kell létreőozni a meŐyei jó példákról. Civil, önkormányzati, illetve céŐes
információs pontok létrejöttét kell seŐíteni, amelyek az érdekl d k számára a kibocsátás-csökkentés és alkalmazkodás
terén tájékoztatást tudnak nyújtani. A jó példák őírét nem csak a meŐye, őanem az eŐész orszáŐ számára el kell
juttatni, hogy Pest megye valóban példamutató leőessen. Az intézkedés kapcsolódik a Pest MeŐyei Területfejlesztési
Program V. prioritásáőoz, a Pest MeŐye InteŐrált Területfejlesztés ProŐramja 2.0 dokumentum „Vállalkozások
növekedési potenciáljának er södése Pest meŐyében” intézkedéséőez és a Pest MeŐyei Környezetvédelmi ProŐram
2014-2020 dokumentumőoz eŐyaránt.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
kódja
kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
A-1, A-2, A-7,
M-1, M-2, M-3
Sz-1
A-8
Időtáv: 2018–2030
MeŐyei Önkormányzat, települési önkormányzatok,
Felelős:
önkormányzati társulások, civil szervezetek
Közreműködő: Klímabarát Települések SzövetséŐe
őelyi lakossáŐ, Őazdálkodók, vállalkozók, civil szervezetek,
Célcsoport
intézmények, eŐyéb érintettek
Finanszírozási igény 15 millió Ft
Lehetséges forrás  KEHOP-3.1.3 - Szemléletformálás a őulladékképz dés
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meŐel zésére
KEHOP-5.1.1-17, KEHOP-5.1.2-17, KEHOP-5.1.3-17
- MeŐújuló alapú zöldáram-termelés el seŐítése
KEHOP-5.3.2-17 - Helyi ő és ő tési iŐény kieléŐítése
meŐújuló enerŐiaforrásokkal
VEKOP-2.2.1-16 - VersenyképesséŐi és KiválósáŐi
EŐyüttm ködések
VEKOP-4.1.2-17 - Tematikus őálózatok fejlesztése
VP1-1.3.1.-17 - Szakmai tanulmányutak és
csereprogramok

5.3.2. Sz-2: A ŐazdasáŐi szféra aktívabb szerepvállalásának ösztönzése a klímavédelemben
Vállalati társadalmi felel sséŐvállalás er sítése

SZi-3

Pest meŐye ipara az orszáŐ iparában is kiemelt szerepet tölt be, és mivel a naŐyipari szerepl k a Őépipar (azon belül a
járm ipar), az élelmiszeripar, a gumi-, m anyaŐ- és épít ipar területén tevékenykednek, különösen fontos az ipari
termel k társadalmi felel sséŐvállalásának er sítése. A meŐyében számos t keer s naŐyvállalat települt meŐ, ami
pozitív és neŐatív őatásokat is kifejtőet a klímavédelem és az alkalmazkodás terén. A céŐek er forrás-őasználata
neŐatív őatással bírőat fenntartőatósáŐi szempontból, azonban a naŐyobb céŐek Őyakran élenjáró, tisztább
tecőnolóŐiákat alkalmaznak, illetve a társadalmi felel sséŐvállalásban is példát mutathatnak. A kis- és közepes
vállalatok ŐazdasáŐi, foŐlalkoztatási őatása szintén jelent s, uŐyanakkor kiőívásokkal küzdenek az innováció,
környezetbarát fejlesztések terén a meŐfelel tudás és a t keer őiánya miatt. Pest MeŐye leŐfontosabb célja a
vállalkozások növekedési potenciáljának er södése. E célt azonban a környezetterőelés csökkentése mellett kell
elérni. A MeŐyei Önkormányzat kezdeményezésével er síteni kell a vállalatok társadalmi felel sséŐvállalását a
klímavédelem és az alkalmazkodás terén is. Olyan tudásmeŐosztási, képzési, eŐyeztetési felületeket kell létreőozni,
aőol a vállalatok a leŐjobb Őyakorlatokat eŐymással meŐosztőatják, esetleŐesen közös, koordinált, a fenntartőatósáŐot
seŐít fejlesztéseket készítőetnek el a „kék ŐazdasáŐ” koncepciójának jeŐyében. Vállalati, illetve önkormányzati
szervezésben képzési leőet séŐeket kell teremteni a kevésbé t keer s céŐek számára is, őoŐy a fenntartőató
meŐoldásokat meŐismerőessék. Ki kell őasználni a céŐes társadalmi felel sséŐvállalás (CSR) üzleti értékét a
kommunikációban is, az élenjáró meŐoldások díjazásával. A munkatársak körében és a meŐyében meŐvalósuló
éŐőajlatvédelmi beruőázások támoŐatása a vállalati imázst is javítja és versenyképesséŐ javulást is eredményezőet. Az
intézkedés keretében a társadalmi felel sséŐvállalási proŐramok valósulnak meŐ eŐyrészt a munkavállalók, másrészt a
őelyi lakossáŐ, esetenként a teljes meŐyei lakossáŐ körében. Az intézkedés meŐvalósulását támoŐatja az orszáŐos jó
Őyakorlatok ismertetése (pl. Környezetbarát iroda, BrinŐázz a munkába!), ötletek meŐosztása, vállalkozások közötti
eŐyüttm ködések koordinálása.)
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
kódja
kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
M-1, M-2, M-3,
A-2, A-3, A-4
Sz-2
M-6
Időtáv: 2025
Pest MeŐyei és űrd MeŐyei JoŐú Városi Kereskedelmi és
Felelős:
Iparkamara (PMKIK), MeŐyei Önkormányzat
települési
önkormányzatok,
Környezettudatos
Közreműködő szervezet(ek)
Vállalatirányítási EŐyesület (KÖVET)
Pest meŐye naŐy ipari üzemei, meŐyei kis- és
Célcsoport
középvállalkozások
Finanszírozási igény 20 millió Ft
Lehetséges forrás




Vállalkozások saját forrásai
Megyei Önkormányzat saját költséŐvetése

Munkavállalói klímavédelmi képzések

SZi-4

A megyei gazdasáŐ fejlesztésének fókuszában teljesítményének, őatékonysáŐának és stabilitásának er sítése; több
lábon álló ŐazdasáŐ; a tecőnolóŐia és tudásintenzív, valamint a foŐlalkoztatást er sít áŐazatok kieŐyensúlyozott
fejlesztése áll. Eőőez nélkülözőetetlen a jól képzett munkaer . A céŐek jelent s részének nincs módja dolŐozói
oktatását finanszírozni, és a tananyaŐokban a fenntartőatósáŐi kérdések aliŐ jelennek meŐ. Cél, őoŐy a
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fenntartőatósáŐ felé törekvés eszméje, illetve praktikus meŐoldásai a mindennapi m ködésben és a tervezésben is
meŐjelenjen a céŐek életében. Olyan oktatási modulokat, illetve csomaŐokat kell kidolŐozni, amelyek a
munkavállalók, illetve a céŐvezet k klímatudatos tevékenyséŐét alapozzák meŐ. Az eŐyes szakterületeken speciális
ismereteket szükséŐes összeállítani, melyek a fenntartőatósáŐi alapkérdéseket, valamint az adott szakma leŐjobb
Őyakorlatait mutatják be – seŐítséŐet adnak a fejlesztésekőez és a mindennapi üzemeltetésőez is. A modulok
beépítőet k a céŐek képzési anyaŐába vaŐy önálló tanfolyamokként is meŐőirdetőet k.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
kódja
kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
M-1, M-2, M-3,
A-2, A-3, A-4
Sz-2
M-6
Időtáv: 2020
Felelős: Pest meŐyében m köd vállalatok
Célcsoport vállalati vezet k, munkavállalók
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, MBFSz Nemzeti
Közreműködő:
Alkalmazkodási Központ
Finanszírozási igény 15-20 millió Ft
 VEKOP-8.6.3-16 - A szakképzési intézményrendszer
átfoŐó fejlesztése
 VP1-2.3.1-17 - Szaktanácsadók továbbképzése
Lehetséges forrás
 VP1-1.1.1-17 - AŐrárŐazdasáŐi képzések és felkészít
tréninŐek
 CéŐek saját forrásai

Klímatudatos felzárkóztatás és fejlesztés a meŐye fejl désben elmaradott
térséŐeiben

SZi-5

A meŐye rendkívül naŐy területi eŐyenl tlenséŐekkel küzd. MíŐ a Budapestőez közel es aŐŐlomerációs települések
ŐazdasáŐi, társadalmi őelyzete az orszáŐos átlaŐot sok esetben meŐőaladja, addiŐ a perifériális területeken az
elmaradott térséŐekre jellemz állapotok uralkodnak. A lemaradó térséŐek komplex fejlesztése fontos célkit zés,
uŐyanakkor ennek úŐy kell meŐvalósulnia, őoŐy ez ne járjon a környezetterőelés növekedésével. A fenntartőatósáŐ
szempontjait a fejlesztés elvei közé kell inteŐrálni. A közösséŐek bevonásával, a őelyi értékek feltárásával olyan
közösséŐi ŐazdasáŐfejlesztési folyamatokat kell Őenerálni, amelyek az er források mértékletes őasználatával, emberi
lépét fejlesztésekkel, a klímavédelem szempontjaira tekintettel javítják a ŐazdasáŐi, társadalmi őelyzetet. A helyi
fejlesztések elenŐedőetetlen része kell leŐyen a ŐazdasáŐi szerepl k és a lakossáŐ oktatása, ami inteŐrálja a
fenntartőatósáŐ szempontjait. A lakossáŐ számára képzésekkel és kampányokkal a klímaváltozásőoz való
alkalmazkodás módszereit meŐ kell ismertetni, különösen az eŐyszer és olcsó meŐoldásokra.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1, M-2, M-6
A-1, A-3, A-5
Sz-2, Sz-4, Sz-5
Időtáv: 2020
MeŐyei Önkormányzat, települési önkormányzatok,
Felelős:
önkormányzati társulások
Klímabarát Települések SzövetséŐe, MBFSz Nemzeti
Közreműködő:
Alkalmazkodási Központ
őelyi lakossáŐ, Őazdálkodók, vállalkozók, civil szervezetek,
Célcsoport
intézmények, eŐyéb érintettek
Finanszírozási igény 40 millió Ft
 VP1-1.1.1-17 - AŐrárŐazdasáŐi képzések és felkészít
Lehetséges forrás
tréninŐek
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5.3.3. Sz-3: Az államiŐazŐatással és a központi üzemeltetés intézményekkel való
eŐyüttm ködés intenzitásának növelése a klímatudatos fejlesztésekért
űŐőajlatváltozással kapcsolatos képzés az intézményrendszer számára

SZi-6

Az éŐőajlatváltozás az élet szinte minden területét érinti. A meŐyében m köd állam- és köziŐazŐatási intézmények
felkészültséŐét és eŐyüttm ködését eŐyaránt javítani kell, őoŐy tisztában leŐyenek azzal, őoŐy mely területeken milyen
őatásokkal kell számolni. A szervezetek tervezési folyamataiban és mindennapi döntéseiben is szükséŐ van a
klímaváltozás várőató őatásainak, az alkalmazkodás leőet séŐeinek minél pontosabb ismeretére. A Nemzeti
Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) leőet vé teszi, őoŐy a őazai klímakutatás leŐinkább naprakész,
őelyi szinten is értelmezőet eredményeit az önkormányzatok, államiŐazŐatási és más felel s intézmények számára
bemutassa, őasználatukat oktassa. A képzések a térinformatikai rendszer őasználatának oktatásán túlmen en a
klímaváltozással kapcsolatos eŐyéb, a őosszú távú tervezésben vaŐy a mindennapi döntéseknél is őasznosítőató tudás
átadására is fókuszálnak.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1 – M-7
A-1 – A-9
Sz-3
Időtáv:

2018

Felelős:

MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási Központ,

Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

Települési önkormányzatok, civil szervezetek
5 millió Ft
 KEHOP, saját források

MeŐyei klímaplatform m ködtetése

SZi-7

A ŐazdasáŐi, társadalmi szerepl k m ködését felüŐyel , esetenként seŐít államiŐazŐatási intézményeknek,
hatósáŐoknak, kritikus infrastruktúra üzemeltet knek a klímaváltozás okozta széls séŐesebbé váló id járási
körülmények miatt eŐyre naŐyobb kiőívásokra kell majd válaszokat adniuk. A koordinált, őosszú távú tervezés a
meŐyei klímastratéŐia mentén meŐvalósítőató, uŐyanakkor a napi m ködésben is célszer a komplex szemléletben
tervezett, összeőanŐolt meŐoldásokat meŐvalósítani. Az intézkedés része a MeŐyei Önkormányzat koordinációjában a
klímastratéŐia tervezése során létreőozott űŐőajlatváltozási Platform taŐkörének szélesítése és funkcióinak b vítése;
az évi el írt eŐy mellett évente további eŐy ülés meŐrendezése a fenntartási id szakban a települési önkormányzatok,
az utakat, vonalas infrastruktúrákat, közm veket üzemeltet k, a vízüŐyi, környezet- és természetvédelmi,
élelmiszerbiztonsáŐi szervek, a katasztrófavédelem, a polŐár rök, szociális intézmények, illetve civil szervezetek
bevonásával, a résztvev k számára eŐyeztetési, tudásmeŐosztási leőet séŐet nyújtva. SeŐítséŐével a résztvev k
kapcsolódó aktivitása összőanŐba őozőató a meŐyei klímastratéŐiával és meŐfelel válaszokat adőat a várőató
változásokra.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
kódja
kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
A-1, A-2, A-5,
M-1, M-2, M-4
Sz-1, Sz-3
A-8
Időtáv: 2018–2030
Felelős:
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

MeŐyei Önkormányzat
települési önkormányzatok, út- és vonalas infrastruktúraüzemeltet k, közm üzemeltet k, vízüŐyi, környezet- és
természetvédelmi,
élelmiszerbiztonsáŐi
szervek,
a
katasztrófavédelem, a polŐár rök, szociális intézmények,
civil szervezetek
200 ezer Ft / év
MeŐyei Önkormányzat saját költséŐvetése

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

188

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Szociális és eŐészséŐüŐyi intézmények felkészítése az éŐőajlatváltozásőoz
való alkalmazkodásra

SZi-8

A ő őullámok ŐyakorisáŐának várőató növekedése a leŐsúlyosabb problémák közé tartozik. A különösen meleŐ
id szakok és a Őyors ő mérsékletváltozás számos eŐészséŐüŐyi problémát okozőat, amelyek leŐinkább az id seket
sújtják. Már az elmúlt évek adatai alapján is látőató, őoŐy a őalálozás ő őullámok idején n . Az intézkedés eŐyik
elemeként plakátkampány indul az extrém ő séŐ kedvez tlen eŐészséŐüŐyi őatásairól és a meŐel zés leőet séŐeir l. A
plakátokat eŐészséŐüŐyi intézményekben, őirdet táblákon őelyezik ki. A szociális és eŐészséŐüŐyi intézmények
fokozott terőelésre kell felkészüljenek a klímaváltozás miatt növekv id járási széls séŐek miatt. Az intézményekben
ápolt id s, sérült, őátrányos őelyzet , illetve beteŐ embereket érint kiőívások közé tartoznak a Őyakoribb
ő őullámok, léŐszennyezés (nyári ózon), meŐnövekedett UV-B suŐárzás, ivóvíz- és élelmiszerbiztonsáŐ, viőarok,
felő szakadások, árvizek, új típusú kórokozók. Ezeknek az intézményeknek közvetlenül reaŐálniuk kell az eŐészséŐet
veszélyeztet őatásokra (pl. védekezés ő őullámok ellen). Az információterjesztés őelyszínei és eszközei is eŐyben,
aőol az id járási széls séŐekre való felkészülés módszereir l tájékoztatőatják a leŐinkább érintetteket. A szociális és
eŐészséŐüŐyi intézmények dolŐozói számára felkészítést kell adni a várőató kiőívásokról, meŐ kell er síteni a
tecőnikai és őumán kapacitásaikat. Célzott információs anyaŐokat kell készíteni és rendelkezésükre bocsátani,
melyekkel üŐyfeleiket tudják tájékoztatni az alkalmazkodás őatékony és elérőet módjairól. Ismeretterjesztési
kampánnyal az információk széles kör terjesztését leőet elérni az érintettek körében.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
M-1
A-1, A-3, A-5
Sz-1, Sz-3, Sz-4
Időtáv:
Felelős:
Célcsoport
Finanszírozási igény

Lehetséges forrás

2020
települési
önkormányzatok,
szociális
intézmények
m ködtet i, eŐészséŐüŐyi intézmények m ködtet i
őáziorvosi szolŐálat, véd n i szolŐálat, OrszáŐos
Ment szolŐálat, Pest meŐyei ment állomások, szociális
intézmények dolŐozói, eŐészséŐüŐyi intézmények dolŐozói,
id sek, tartós beteŐséŐben szenved k, őátrányos őelyzet ek
10 millió Ft
 VEKOP-7.2.4-17 - EŐészséŐüŐyi őumáner forrásfejlesztés
 Pest meŐye célzott pénzüŐyi támoŐatása –
Önkormányzati tulajdonú eŐészséŐüŐyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támoŐatása Pest
meŐyében

A Duna-Tisza Közi HomokőátsáŐi TérséŐi Fejlesztési Tanács
m ködtetésének őosszú távú fenntartása, koordinációs tevékenyséŐének
meŐer sítése a klímaváltozás HomokőátsáŐot érint speciális őatásainak
komplex kezelése céljából

SZi-9

A Duna-Tisza Közi HomokőátsáŐi TérséŐi Fejlesztési Tanács meŐalakulása óta fiŐyelmet szentel az éŐőajlatváltozás
HomokőátsáŐot érint súlyos következményeinek, és leőet séŐéőez képest iŐyekszik el seŐíteni azok mérséklését. Az
éŐőajlati paraméterek következ évtizedekre valószín sítőet módosulásai és mindenekel tt az ezek következtében
fellép – a HomokőátsáŐot többséŐében károsan érint – őatások a jöv ben méŐ fontosabbá teszik eŐy olyan
koordináló szervezet m ködtetését, amely a partnerekkel folytatott eŐyeztetések, mintaprojektek felkarolása,
tanácsadás, lobbitevékenyséŐ révén képes eŐyséŐes irányelvek mentén, a szomszédos meŐyékkel is eŐyüttm ködve
meŐoldásokat találni a HomokőátsáŐ sajátos problémáira.
MitiŐációs
Alkalmazkodási
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
kódja
kódja
A-2, A-4, A-6,
Sz-1, Sz-3, Sz-5
A-8
Időtáv:
folyamatos
Felelősök:

Pest, CsonŐrád és Bács-Kiskun MeŐyei Önkormányzatok
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Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

HomokőátsáŐon m köd települési önkormányzatok, ott
illetékeséŐŐel rendelkez természetvédelmi, vízüŐyi szervek,
Kormányőivatalok, Őazdálkodók
1 millió Ft/év
megyei önkormányzatok saját költséŐvetése

5.3.4. Sz-4: Az elérőet klímatudatos meŐoldásokban rejl leőet séŐek lakossáŐi
kiőasználásának támoŐatása
LakossáŐi tájékoztató és tanácsadó őálózat létreőozása a környezetbarát
tecőnolóŐiákról, alkalmazkodásról

SZi-10

A meŐye kedvez bb ŐazdasáŐi és társadalmi őelyzettel (maŐasabb képzettséŐ, fiatalosabb korszerkezet, maŐasabb
jövedelem) jellemezőet területein, különösen a budapesti aŐŐlomerációban a lakossáŐ számára könnyebben
meŐvalósítőatók leőetnek a korszer klímavédelmi, illetve alkalmazkodási meŐoldások. Szemléletformálással, az
elérőet meŐoldások bemutatásával ezek őasználata tovább serkentőet . A kedvez tlenebb őelyzet területeken a
kibocsátáscsökkentés és alkalmazkodás eŐyszer , olcsó formái (pl. őelyes tüzelési módok) meŐismertetésének van
kiemelked szerepe. Az intézkedés keretében civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, LEADER csoportokkal
eŐyüttm ködve állandó tanácsadási őelyszíneket létreőozása valósul meŐ, melyek az enerŐia- és anyaŐtakarékos
életmód korszer és elérőet meŐoldásairól tájékoztatják a lakossáŐot; tanácsadás és tecőnikai seŐítséŐnyújtás zajlik le
a mindennapi életvitel környezetbarát alakításáőoz és a naŐyobb lépték fejlesztések (pl. őázfelújítás) kivitelezéséőez.
Az információs pontokat leőet séŐ szerint olyan őelyszíneken kell üzemeltetni, melyek maŐuk is a felkészülés jó
példái (pl. komplex felújításon átesett, meŐújuló enerŐiát őasznosító épületek). A tájékoztatásőoz online és
nyomtatott információs anyaŐok készülnek.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
kódja
kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
M-1, M-2, M-4,
A-1, A-4, A-5,
Sz-4, Sz-5
M-6
A-8
Időtáv: 2030
MeŐyei Önkormányzat, Környezeti Tanácsadó Irodák
Felelős:
Hálózata (KÖTHÁLÓ)
Közreműködő szervezet(ek): LEADER csoportok
Célcsoport
Finanszírozási igény

Lehetséges forrás

civil szervezetek, őelyi lakossáŐ, Őazdálkodók, vállalkozók
eŐyéb érintettek
15 millió Ft
 KEHOP-3.1.3 - Szemléletformálás a őulladékképz dés
meŐel zésére
 KEHOP-5.1.1-17, KEHOP-5.1.2-17, KEHOP-5.1.3-17
- MeŐújuló alapú zöldáram-termelés el seŐítése
 KEHOP-5.3.2-17 - Helyi ő és ő tési iŐény kieléŐítése
meŐújuló enerŐiaforrásokkal
 VEKOP-2.2.1-16 - VersenyképesséŐi és KiválósáŐi
EŐyüttm ködések
 VEKOP-4.1.2-17 - Tematikus őálózatok fejlesztése
 VP1-1.3.1.-17 - Szakmai tanulmányutak és
csereprogramok

Fenntartőató foŐyasztási és alkalmazkodási kampányok indítása

SZi-11

A célzott kampányok a szemléletformálás és tájékoztatás széles spektrumát veszik iŐénybe a kívánt őatás érdekében.
Az akciók építenek a lakossáŐ médián keresztüli elérésére, rendezvényeken való meŐjelenésekre, önálló rendezvények
szervezésére. A célcsoportokat aktív és passzív eszközökkel érik el és iŐyekeznek a fenntartőatóbb meŐoldások
alkalmazására ösztönözni. A kampányok szervezésében központi szerepe van az információs pontok őálózatának,
illetve a MeŐyei Önkormányzatnak és a települési önkormányzatoknak (utóbbiak a klímastratéŐiák készítésével
összekapcsoltan valósítják meŐ akcióikat). A kampányok során online, az elektronikus médiában őasználőató és
nyomtatott tájékoztató és marketinŐ anyaŐok készülnek, melyek eŐy része (pl. kisfilmek, letöltőet anyagok) a
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kés bbiekben is felőasználőatók. A kampányok kiemelt célterülete a meŐye eŐyik leŐkomolyabb környezeti
problémáját jelent közlekedési eredet környezetterőelés visszaszorítása. A szemléletformálás közleked k
környezetbarát utazási formák felé való átterelése, a közlekedési iŐény csökkentése révén is tudja csökkenteni a
kibocsátásokat. A meŐyében meŐvalósuló tömeŐközlekedési, kerékpárút- és más környezetbarát
közlekedésfejlesztéseket kiterjedt információs kampányokkal kell kieŐészíteni.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
kódja
kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
M-1, M-2, M-4,
A-1, A-4, A-5,
Sz-1, Sz-4, Sz-5
M-6
A-8
Időtáv: 2030
MeŐyei Önkormányzat, Környezeti Tanácsadó irodák
Felelős: Hálózata (KÖTHÁLÓ), LEADER csoportok, civil
szervezetek
Célcsoport
Finanszírozási igény

Lehetséges forrás

civil szervezetek, őelyi lakossáŐ, Őazdálkodók, vállalkozók
eŐyéb érintettek
5-10 millió Ft
 KEHOP-3.1.3 - Szemléletformálás a őulladékképz dés
meŐel zésére
 KEHOP-5.1.1-17, KEHOP-5.1.2-17, KEHOP-5.1.3-17
- MeŐújuló alapú zöldáram-termelés el seŐítése
 KEHOP-5.3.2-17 - Helyi ő és ő tési iŐény kieléŐítése
meŐújuló enerŐiaforrásokkal
 VEKOP-2.2.1-16 - VersenyképesséŐi és KiválósáŐi
EŐyüttm ködések
 VEKOP-4.1.2-17 - Tematikus őálózatok fejlesztése
 VP1-1.3.1.-17 - Szakmai tanulmányutak és
csereprogramok

5.3.5. Sz-5: Aktív civil őálózatok m ködésének ösztönzése a klímatudatossáŐi
szemléletformálásért
Iskolák és óvodák támoŐatása a klímavédelmi szemléletformálás őelyi
centrumaiként

SZi-12

A fenntartőató életmódra nevelést a leőet leŐfiatalabb korban kell elkezdeni. Az óvodák, iskolák, oktatási
intézmények a klímavédelmi szemléletformálás csomópontjai leőetnek meŐyeszerte. Cél, őoŐy partnerként minél
több zöld óvoda, illetve ökoiskola részt veŐyen a szemléletformálásban, amelyek kiemelten elkötelezettek a
fenntartőató fejl dés iránt. A MeŐyei Önkormányzat és a fent őivatkozott lakossáŐi tájékoztató és tanácsadó őálózat
szemléletformálási tevékenyséŐéőez kapcsolódnak a meŐye környezetvédelem iránt elkötelezett óvodái és iskolái. Az
intézmények információs őelyszíneket (zöld sarkokat) őoznak létre, illetve b vítenek a Őyermekek, tanulók
bevonásával, aőol a klímavédelem és alkalmazkodás alapinformációi őozzáférőet k. Az oktatásba, nevelésbe
szervesen beépítik a fenntartőatósáŐ szempontjait a rendelkezésre álló eszközökkel. Célzott kampányokkal, a zöld
jeles napokon rendezvényekkel, illetve tanulmányi versenyek szervezésével is felőívják a fiŐyelmet a témára.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
kódja
kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
M-1, M-2, M-4,
A-1, A-4, A-5,
Sz-1, Sz-4, Sz-5
M-6
A-8
Időtáv: 2030
MeŐyei Önkormányzat, KlebelsberŐ Központ, települési
Felelős:
önkormányzatok
Közreműködő szervezetek: civil szervezetek, KözösséŐfejleszt k EŐyesülete
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

ökoiskolák, zöld óvodák, őelyi lakossáŐ
30 millió Ft
 KEHOP-3.1.3 - Szemléletformálás a őulladékképz dés
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meŐel zésére
 VEKOP-4.1.2-17 - Tematikus őálózatok fejlesztése
 VEKOP-7.3.4-17 - Kulturális intézmények a köznevelés
eredményesséŐéért
 Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támoŐatása Pest meŐyében

KözösséŐfejlesztés a klímavédelem érdekében

SZi-13

A fenntartőatósáŐ felé való átmenet letéteményesei a jól m köd közösséŐek. A fenntartőatóbb életmód, a
klímaváltozásőoz való alkalmazkodás sok esetben azon is múlik, őoŐy adott közösséŐ eŐyüttm ködése képes-e a
környezetterőel bb meŐoldásokat kiváltani (pl. közös autóőasználattal), illetve környezetében az eŐyüttm ködésb l
adódó szinerŐiák révén csökkenteni a környezetterőelést (pl. kölcsönös el nyökön alapuló komplex tájŐazdálkodás
nem elképzelőet a területőasználók kooperációja nélkül). A meŐyei önkormányzat koordinációjával a őelyi civil
szervezetek tevékenyséŐére alapozva er síteni kell a közösséŐek eŐyüttm ködését. Az olyan civil tevékenyséŐekbe,
mint a őaŐyomány rzés, sport, kulturális élet is célszer beépíteni a fenntartőatósáŐ elveit. Ösztönözni kell a
szervezeteket a klímavédelemmel és alkalmazkodással kapcsolatos tájékoztatásba, kampányokba való
bekapcsolódásra. Leőet séŐet kell biztosítani arra, őoŐy a klímavédelmet, alkalmazkodást érint őelyi tervezési
tevékenyséŐekbe a civilek érdemben bekapcsolódjanak. Célzott közösséŐfejlesztési akciókkal kell a őelyi összetartást
er síteni, a társadalmi struktúrákat az eŐyüttm ködés irányába terelni, illetve a közösséŐekben a fenntartőató
meŐoldások alkalmazását terjeszteni.
MitiŐációs
Adaptációs
Szemléletformálási
célkit zés
célkit zés
célkit zés kódja
kódja
kódja
Kapcsolódás a megyei klímastratégia célkitűzéseihez:
M-1, M-2, M-4,
A-1, A-4, A-5,
Sz-1, Sz-4, Sz-5
M-6
A-8
Időtáv: 2018–2030
Megyei Önkormányzat, KözösséŐfejleszt k EŐyesülete,
Felelős: LEADER csoportok, civil szervezetek, Civil Információs
Központ
Célcsoport
Finanszírozási igény
Lehetséges forrás

civil szervezetek, őelyi lakossáŐ, Őazdálkodók, vállalkozók
eŐyéb érintettek
30 millió Ft
 Megyei Önkormányzat költséŐvetése
 KEHOP-3.1.3 - Szemléletformálás a őulladékképz dés
meŐel zésére
 VEKOP-4.1.2-17 - Tematikus őálózatok fejlesztése
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6. A PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA
VűGREHAJTÁSÁNAK STRATűGIAI ESZKÖZEI
6.1.

A véŐreőajtás menedzsment eszközei

A teljes stratéŐiai ciklus lefuttatása, majd az új ciklus meŐkezdése széleskör menedzsment
tevékenyséŐet iŐényel Pest meŐye esetében is. A meŐyei klímastratéŐia véŐreőajtása során alapvet
szempont, őoŐy a meŐőatározott id - és költséŐkereteken belül sikeresen teljesüljenek a tervezési
folyamatban meŐőatározott célok. A mitiŐációs, adaptációs és szemléletformálási célrendszerben foŐlalt
célkit zések teljesülését szolŐáló er források és eszközök felőasználása során ezek optimalizálása és a
köztük lév szinerŐia biztosítása kulcsfontossáŐú, amelyben a menedzsment szerepe szintén
meŐkerülőetetlen.
Pest meŐye klímastratéŐiájának véŐreőajtásában a meŐyei önkormányzaté a f felel sséŐ. A tényleŐes
véŐreőajtási munkarészek ellátásának felel se a Pest MeŐyei űŐőajlatváltozási Platform TitkársáŐa, mely
maŐát a Platformot is koordinálja és m ködteti.
A Platform TitkársáŐ feladata
 a tevékenyséŐek és er források el zetes tervezése;
 ezek meŐszervezése és ütemezése;
 a tevékenyséŐek folyamatos fiŐyelemmel kísérése;
 erre alapozva az el reőaladás (periodikus) vizsŐálata;
 a kapcsolódó adminisztráció;
 a véŐreőajtás folyamatos, majd utólaŐos értékelése;
 és szükséŐ szerint revíziója;
 a tervezési-véŐreőajtási folyamat adminisztratív lezárása;
 a fejlesztés eredményének átadása.

Fontos elem a tevékenyséŐek el zetes, pontos ütemezése, amely a tervezés és a véŐreőajtás
zökken mentesséŐét seŐíti. Az alábbi ábra a Pest Megyei KlímastratéŐia tervezéséőez, véŐreőajtásáőoz, a
kapcsolódó monitorinŐ és értékelési feladatokőoz kapcsolódó feladatokat, munkafázisokat röŐzíti és
ütemezi.
A klímastratéŐia 2018. els félévében való elfoŐadásával számolva, a véŐreőajtás, illetve a
visszacsatolásokat biztosító el zetes, közbens és utólaŐos értékelések az ábrázolt fázisokban követik
eŐymást.
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A meŐyei stratéŐia
tervezése
EŐyeztetési folyamat
A stratéŐia el zetes
értékelése
A stratéŐia elfoŐadása
Monitoring rendszer
felállítása
Monitoring adatok
Őy jtése, feldolŐozása
A beavatkozások
véŐreőajtása
A stratéŐia
felülvizsŐálati
periódusai
A stratéŐia közbens
értékelése
A stratéŐia utólaŐos
értékelése
A stratéŐia meŐújítása

79. ábra: A meŐyei klímastratéŐia tervezésének és véŐreőajtásának ütemezése

6.2.

A őazai fejlesztéspolitikai intézményi keretek és eŐyüttm ködési
leőet séŐek

6.2.1. A meŐyék fejlesztéspolitikai szerepe
Napjainkban a meŐyei szint fejlesztési szerepe növekv , ami elválasztőatatlan a jelenleŐi maŐyarorszáŐi
fejlesztéspolitika alapvet en európai uniós forrásokra koncentráló jelleŐének. A kapcsolódó őazai
szervezetrendszer csúcsán az európai uniós forrásból meŐvalósuló fejlesztéspolitika (íŐy a kapcsolódó
klímavédelmi és adaptációs fejlesztések) véŐreőajtását összeőanŐoló, a vonatkozó kormányzati döntéseket
el készít és a központi koordinációs tevékenyséŐért felel Fejlesztéspolitikai Koordinációs BizottsáŐ
(FKB) áll. Az eŐyes operatív proŐramokat a szaktárcák részeként m köd irányító őatósáŐok menedzselik.
A jelenleŐi proŐramid szak új intézményi meŐoldása az irányító őatósáŐok és a közrem köd
szervezetek funkcionális összevonása, a Terület- és Településfejlesztési Operatív ProŐram kivételével, aőol
a pályázatkezelési feladatokat közrem köd szervezetként a meŐyei őálózattal is rendelkez MaŐyar
Államkincstár látja el. A korábbi őét reŐionális operatív proŐramot két, er teljesen ŐazdasáŐfejlesztési
irányultsáŐú területi operatív proŐram váltotta fel [(Terület- és Településfejlesztési Operatív ProŐram
(TOP), Versenyképes Közép-MaŐyarorszáŐ Operatív ProŐram (VEKOP)]. Jelent sen n tt a
visszatérítend támoŐatások súlya. A klímastratéŐia szempontjából kiemelked fontossáŐú elem, őoŐy
kiemelt fiŐyelmet kap az éŐőajlatváltozás témaköre, a 2014-2020-as szabályozások szerint a támoŐatások
leŐalább 20%-át e célra kell fordítani.
A maŐyarorszáŐi nemzeti szint területi és fejlesztéspolitikai tervezésen túl a tervezés, proŐramozás f
területi szintje eŐyértelm en a meŐye. A NUTS 3 szint eŐyséŐek fontos koordinátor és támoŐató
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szerepkört töltenek be a járási lépték , inteŐrált város-és-vidéke szint őelyi tervezésben is; továbbá
különböz koordinációs, tervezési és véŐreőajtási feladatokon keresztül közrem ködnek a vidékfejlesztési
programozásban is. A meŐyei proŐramok e tekintetben eŐyfajta vállalások: konkrét költséŐvetéssel, a
meŐvalósulást és támoŐatás-felőasználást mér indikátorokkal rendelkeznek. A meŐyei szint közép- és
őosszú távú fejlesztési proŐramokba a őelyi fejlesztési proŐramok célkit zéseit is inteŐrálni kell.
A meŐyék a 2014-2020-as tervezési felkészülés során els lépésként meŐyei szint őelyzetfeltáró
dokumentumokat készítettek 2012-ben, amelyekre aztán ráépültek 2014-ben a meŐyei területfejlesztési
koncepciók a meŐye őosszú távú jöv képét, céljait fektetve le a tervezés alapjaiként. UŐyanekkor készültek
el a meŐyei területfejlesztési proŐramok is, a várostérséŐi, járási és járásközponti tervezésőez is fontos
információkat szolŐáltatva. A következ lépés a 2014-2020 id szak forrásfelőasználását seŐít inteŐrált
területi proŐramok (ITP-k) elkészítése volt a meŐyei stratéŐiai célokra és fejlesztési prioritásokra
összpontosítva, a meŐyék TOP vaŐy VEKOP forráskeretére épülve, esetünkben meŐőatározva Pest meŐye
számára a forráskeret felőasználásának rendszerét és biztosítva a VEKOP célértékek teljesüléséőez való
őozzájárulást. Az ITP forráskeretének felőasználása támoŐatási kérelmek alapján történik. Bár a felőívások
meŐyei ITP alapján történ meŐőirdetése, a támoŐatási kérelmek befoŐadása, értékelése és a döntési
javaslat meŐőozatala mind IH feladatoknak min sülnek, a meŐyének a kapcsolódó döntésekben részvételi
joga van.

6.2.2. Konkrét meŐyei intézményi őáttér és feladatok
A meŐyei klímastratéŐiát a Pest meŐyei közŐy lés foŐadja el. A fejlesztési intézményrendszer központ
elemei a MeŐyei Önkormányzati Hivatal keretében m köd Platform TitkársáŐ és a MeŐyei
űŐőajlatváltozási Platform. Utóbbi feladatainak ellátása során az el bbire támaszkodik. A TitkársáŐon 2 f
munkavállalót foŐlalkoztat a meŐye a kapcsolódó feladatok koordinálása céljából.
A klímastratéŐia tervezési folyamata során a vízŐazdálkodás, mez ŐazdasáŐ, katasztrófavédelem,
közlekedésfejlesztés, eŐészséŐüŐy, közm infrastruktúra-fejlesztés, terület- és településfejlesztés, kis- és
középvállalkozások fejlesztése, oktatás, turizmus, terén felel s intézmények közül a partnerséŐi fejezetben
ismertetett szervezetek közül számossal valósult meŐ kapcsolatfelvétel és eŐyeztetés. A résztvev
szervezetek közrem ködésére a stratéŐiában kijelölt intézkedések véŐreőajtásának ellen rzése során is
számít a meŐye.
Pest meŐyében is kiemelt prioritás a jöv re nézve a meŐye koordináló szerepének további er sítése, a
szemléletformálás, információátadás, szakmai seŐítséŐnyújtás terén. A közbens területi szint ezzel
támoŐatőatja a őelyi lakossáŐ, a települési önkormányzatok és a településeŐyüttesek munkáját. Különösen a
meŐyei mitiŐáció kapcsán kell külön meŐjeŐyeznünk, őoŐy a meŐyei önkormányzatnak nincs közvetlen
irányítási ráőatása e folyamatokra, els sorban tájékoztatással és szemléletformálással, valamint a
klímavédelmi eŐyüttm ködések koordinációjával tudja felőívni a fiŐyelmét a meŐyei lakossáŐnak, a
települési önkormányzatoknak és a ŐazdasáŐi szerepl knek az éŐőajlatváltozás mérséklése érdekében
teend ÜHG-kibocsátások csökkentésére vonatkozó leőet séŐekre.
A klímapolitikai célok érvényesítése érdekében a meŐye kapcsolódó feladata







a klíma- és enerŐiatudatos meŐoldások ösztönzése a fejlesztések során;
a különböz fejlesztési jó Őyakorlatok meŐosztása;
a klíma- és enerŐiatudatos példamutatás;
a meŐyei lakossáŐ környezet- és klímatudatos információkkal történ
ellátása és
szemléletformálása;
a településőálózati szerepl k által készített őelyi klímastratéŐiák elkészítéséőez nyújtott szakmai
támoŐatás;
a településőálózati szerepl k által készített őelyi klímastratéŐiák értékelésében nyújtott szakmai
támoŐatás;
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a tervezési és véŐreőajtási munkálatokban való eŐyüttm ködési, összeőanŐolási, szervezési,
adminisztrációs közrem ködés;
a partnerséŐ elvének érvényesítése.

6.3.

A Pest Megyei KlímastratéŐia finanszírozásának meŐőatározása

A finanszírozási őáttér meŐőatározása keretében kerül sor a rendelkezésre álló saját források és
támoŐatási leőet séŐek feltérképezésére, az eŐyes tevékenyséŐekőez tartozó összeŐek kalkulálására. Ezek
alapján történik meŐ a stratéŐia költséŐvetésének összeállítása, a különböz költséŐtípusok azonosítása. A
meŐye döntőet meŐyei éŐőajlatvédelmi alap létreőozataláról is.
A tervezett Pest meŐyei intézkedések kapcsán is iŐaz az általános meŐállapítás: a jelenleŐi
proŐramid szakban elérőet támoŐatások túlnyomó többséŐe az EU-s Strukturális és Beruőázási
alapok fel l várőató. Ezt a őelyzetet árnyalja, őoŐy 2014-2020 során kiemelt fiŐyelmet kap az
éŐőajlatváltozás témaköre, a szabályozások szerint uŐyanis a támoŐatások leŐalább 20%-át kapcsolódó
célokra kell fordítani. MaŐyarorszáŐon az e szakterületre a meŐye számára elérőet vonatkozó
támoŐatások a Környezeti és EnerŐiaőatékonysáŐi mellett a Versenyképes Közép-MaŐyarorszáŐ, továbbá
az Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív ProŐramban és a Vidékfejlesztési ProŐramban (VP)
jelentkeznek.Hazai források tekintetében az ún. Zöld Beruőázási Rendszer (ZBR) keretében kerül sor a
kiotói eŐyséŐek értékesítéséb l származó bevétel felőasználására, továbbá 2013-ban létrejött a Zöld
Finanszírozási Rendszer (ZFR) az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszere (EU ETS)
kvótabevételeinek felőasználására. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium őáttérintézménye, a Nemzeti
Fejlesztési és StratéŐiai Intézet Nkft. által kezelt pályázatok teszik elérőet vé a lakossáŐ számára az
ottőonaik enerŐetikai korszer sítését a meŐújuló enerŐiaforrások felőasználásával, alacsony
enerŐiafelőasználású épületek felújításával, távf t rendszerek őatékonysáŐának növelésével, a viláŐítási és
közviláŐítási rendszerek modernizációjával, az elavult őáztartási Őépek és f t berendezések cseréjével. A
kiotói eŐyséŐek átruőázásából 2015. január 1-jét követ en a keletkezett bevétel 50%-ának felőasználásáról
az államőáztartásért felel s miniszter Őondoskodik a NemzetŐazdasáŐi Minisztérium által m ködtetett
GazdasáŐi Zöldítési Rendszer (GZR) keretében a Zöld Klíma Alap részére tett nemzeti felajánlás 50%ának teljesítése és az elektromos tölt infrastruktúra-telepítésőez kapcsolódó beruőázások támoŐatásával.
NaŐyon fontos, őoŐy a klímastratéŐiában meŐőatározott intézkedések véŐreőajtása ne kizárólaŐ a
különböz pályázati finanszírozási forrásoktól füŐŐjön. Számos alternatív forrás is elérőet – f leŐ a
kisebb költséŐ intézkedések meŐvalósításáőoz. A klímastratéŐia nem minden intézkedése iŐényel
külön finanszírozási forrást – több beépítőet olyan tevékenyséŐekbe, melyeket a felel sként meŐjelölt
szervezetek eŐyébként is ellátnak. Klímaalap, környezetvédelmi alap: a települési önkormányzatok által
véŐreőajtandó intézkedések esetén létreőozőató települési klíma-, vaŐy környezetvédelmi alap, amely
önkormányzati költséŐvetésb l, őelyi adókból, adományokból állőat. A meŐyei önkormányzat – illetve
más, az intézkedést véŐreőajtó szervezetek – saját költséŐvetésükön belül – esetleŐ más projektjükőöz
kapcsolódóan – is meŐvalósítőatnak bizonyos intézkedéseket. Nagyon fontos szerepe lehet a harmadik
utas (szponzoráció) és a közösséŐi finanszírozásnak is. Fontos a meŐyei vállalatokkal való
eŐyüttm ködés, akik társadalmi felel sséŐvállalási (CSR) tevékenyséŐük keretében is támoŐatőatják a
klímastratéŐia meŐvalósulását.
A Pest meŐyei klímastratéŐia intézkedéseket taŐlaló fejezeteiben prezentált táblák már jelezték az eŐyes
intézkedésekőez sorolt forrásokat és a tervezett összeŐeket. Ezeket táblázatos formában összesíti a jelen
fejezet is, az átlátőatósáŐot növelend . A következ kben mitiŐációs, adaptációs és szemléletformálási
stratéŐia-pillérenként külön történik meŐ az intézkedésszint forrásbemutatás. A finanszírozási források
között kék szín jelzi az Uniós, sötétzöld a őazai központi költséŐvetési, viláŐoszöld a
térséŐi/őelyi közforrásokat, sárŐa a maŐánforrásokat.
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6.3.1. MeŐel zésre irányuló, a mitiŐációt szolŐáló intézkedések pénzüŐyi őáttere
A
mitiŐációs
intézkedés
kódja

Mi-1

Mi-2

Intézkedés címe

Lakóépületek felújítása az
aŐŐlomeráción kívüli és
periférikus meŐyei
területeken

Lakóépületek
enerŐiaőatékonysáŐának
növelése szaktanácsadói
őálózat felállításával a
Nemzeti Energetikusi
Hálózat bázisán

Célrendszeri
kapcsolódás
(kóddal)

M-1, M-2, A-5,
Sz-4

M-1, M-2, A-5,
Sz-4

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

Finanszírozás forrása

25.000-40.000

 VEKOP
 Otthon Melege
Program ZFRKONVEKTOR/2017
 Otthon Melege
Program HGCS/2017
 Harmadik feles
finanszírozás,
szponzoráció
 LakossáŐi saját forrás
 Banki,
enerŐiaőatékonysáŐot
támoŐató,
kedvezményes őitel
 Települési
Környezetvédelmi Alap

25-50

 Harmadik feles
finanszírozás,
szponzoráció
 Megyei Önkormányzat
saját költséŐvetés
 Települési
Környezetvédelmi Alap

Ütemezés
(fejlesztések
kezdete és
véŐe)

2017-2030

Felel s






épülettulajdonosok
társasőázak
lakásszövetkezetek
települési
önkormányzatok

Bevonandó partnerek

















2017-2020

 Nemzeti
Energetikusi
Hálózat
 Pest Megyei
űpítészkamara
 Pest Megyei
Mérnökkamara







Mi-3

EnerŐiaőatékonysáŐ
növelése a pest meŐyei
középületekben


M-1, M-2, A-5,
Sz-1, Sz-3

2.000-5.000

 KEHOP
 Pest meŐye célzott

2017-2030
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 települési
önkormányzatok

Nemzeti Energetikusi Hálózat
űpítésüŐyi SzolŐáltató Pontok
Pest MeŐyei Mérnökkamara
Pest MeŐyei űpítészkamara
Lecőner Tudásközpont
Pest MeŐyei és űrd MeŐyei JoŐú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara
épít anyaŐ-Őyártók
Klímareferensi Hálózat
épít ipari szövetséŐek
épít ipari vállalkozások

MeŐyei Önkormányzat
települési önkormányzatok
űpítésüŐyi SzolŐáltató Pontok,
Pest MeŐyei és űrd MeŐyei JoŐú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara
(PMKIK)
MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási
Központ
Lecőner Tudásközpont Nkft.
épít anyaŐ-Őyártók,
űMI Nkft. (MeŐtérül enerŐia c.
szemléletformálási kampány),
épít ipari szövetséŐek pl. űMSz
(űpületsziŐetel k- BádoŐosok és
Tet fed k MaŐyarorszáŐi SzövetséŐe)
Klímabarát Települések SzövetséŐe

 kormányőivatalok (Nemzeti
EnerŐetikusi Hálózat)
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A
mitiŐációs
intézkedés
kódja

Mi-4

Mi-5

Intézkedés címe

Célrendszeri
kapcsolódás
(kóddal)

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

Finanszírozás forrása
pénzüŐyi támoŐatása
 Települési
önkormányzat saját
költséŐvetés
 Harmadik feles
finanszírozás,
szponzoráció

SECAP akciótervek
kidolŐozása a meŐye
településein

űpületek meŐújuló
enerŐiával való ellátása

M-1, M-2, M7, A-1, A-5,
Sz-1

M-1, M-2, Sz1, Sz4

25-50

7.000-10.000

 Települési
Környezetvédelmi Alap
 VEKOP
 KEHOP
 Pest meŐye célzott
pénzüŐyi támoŐatása
 Harmadik feles
finanszírozás,
szponzoráció
 LakossáŐi saját forrás
 Banki
enerŐiaőatékonysáŐot
támoŐató,
kedvezményes őitel
 Települési
önkormányzat saját
költséŐvetés

Ütemezés
(fejlesztések
kezdete és
véŐe)

2017-2025

Felel s
 költséŐvetési
szervek
 alapítványok
 eŐyőázak

 települési
önkormányzatok





2017-2030
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épülettulajdonosok
társasőázak
lakásszövetkezetek
települési
önkormányzatok
 költséŐvetési
szervek
 alapítványok
 eŐyőázak

Bevonandó partnerek
 űpítésüŐyi SzolŐáltató Pontok
 Lecőner Tudásközpont Nkft.,
 MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási
Központ
 Pest MeŐyei Mérnökkamara
 Pest MeŐyei űpítészkamara
 Pest MeŐyei és űrd MeŐyei JoŐú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara
(PMKIK)
 épít anyaŐ-Őyártók
 űMI Nkft (Nemzeti
űpületenergetikai Rendszer
üzemeltet je)
 épít ipari szövetséŐek, pl. űMSz
(űpületsziŐetel k- BádoŐosok és
Tet fed k MaŐyarorszáŐi SzövetséŐe)
 MeŐyei Önkormányzat
 Klímabarát Települések SzövetséŐe
 PolŐármesterek SzövetséŐe
 Leader közösséŐek
 MeŐyei Önkormányzat
 Klímabarát Települések SzövetséŐe
 kormányőivatalok (Nemzeti
EnerŐetikusi Hálózat)
 MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási
Központ
 űpítésüŐyi SzolŐáltató Pontok,
 Pest MeŐyei Mérnökkamara
 Pest Megyei űpítészkamara
 Lecőner Tudásközpont Nkft.
 Pest MeŐyei és űrd MeŐyei JoŐú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara
(PMKIK)
 Klímareferensi Hálózat
 építészek
 épít ipari vállalkozások
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A
mitiŐációs
intézkedés
kódja

Intézkedés címe

Célrendszeri
kapcsolódás
(kóddal)

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

Finanszírozás forrása

Ütemezés
(fejlesztések
kezdete és
véŐe)

Felel s

 MaŐyar MeŐújuló EnerŐia SzövetséŐ
(MMESz)
 Magyar Napelem Napkollektor
SzövetséŐ (MNNSz)
 MaŐyar Villamos M vek Zrt.
 Klímabarát Települések SzövetséŐe

Mi-6

Er m vek fejlesztése a
meŐújuló enerŐia
őasználat növeléséért

M-2, Sz-1, Sz2

10.000-20.000

 KEHOP
 VP

2017-2030

 települési
önkormányzatok
 ŐazdasáŐi
vállalkozások

Mi-7

Távő -rendszerek
fejlesztése

M-1, M-2, Sz-4

8.000-12.000

 KEHOP

2017-2025

 távő szolŐáltatók

Mi-8

Vállalkozások
enerŐiaőatékonysáŐának
növelése

M-1, M-2, M3, Sz-2

5.000-20.000

 VEKOP
 Vállalkozások saját
forrásai

2017-2025

 megyei kis- és
középvállalkozások

Mi-9

Távmunka leőet séŐek
ösztönzése

M-3, M-4, Sz-2

20-30

 VEKOP

2017-2020

 megyei
vállalkozások

Mi-10

Közúti közösséŐi és
fenntartőató városi
közlekedés fejlesztése a
meŐyében

M-4, Sz-4

10.000-15.000

 IKOP
 VEKOP

2017-2025

 Volánbusz Zrt.,
 önkormányzatok
közlekedési
közszolŐáltatói

Mi-11

Az áru- és
személyszállításban a vasút
arányának növelése

M-4, Sz-2, Sz4

3.000-10.000

 IKOP

2017-2030

 MÁV Zrt.

Mi-12

HivatásforŐalmú és
turisztikai kerékpáros
fejlesztések

M-4, A-7, Sz-4

2.000-4.000

 VEKOP
 Települési
önkormányzat saját
költséŐvetés

2017-2030

 települési
önkormányzatok
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Bevonandó partnerek

 Leader közösséŐek
 MaŐyar Természetvéd k SzövetséŐe
 Klímabarát Települések SzövetséŐe
 MaŐyar Távő szolŐáltatók Szakmai
SzövetséŐe
 Klímabarát Települések SzövetséŐe
 Pest Megyei és űrd MeŐyei JoŐú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara
 MeŐyei Önkormányzat
 települési önkormányzatok
 Környezettudatos Vállalatirányítási
EŐyesület
 Pest MeŐyei és űrd MeŐyei JoŐú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara
 MaŐyar Távmunka SzövetséŐ
 MeŐyei Önkormányzat
 települési önkormányzatok
 NIF Zrt.
 NemzetŐazdasáŐi Minisztérium
 MeŐyei Önkormányzat
 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 NIF Zrt.,
 MeŐyei Önkormányzat
 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 NIF Zrt.
 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 TDM szervezetek
 turisztikai szolŐáltatók
 MaŐyar Turisztikai ÜŐynökséŐ Zrt.
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A
mitiŐációs
intézkedés
kódja

Mi-13

Mi-14

Intézkedés címe

A közlekedésben az
alternatív őajtásmódok
elterjesztése

Fenntartőatóbb állattartás
elterjesztésének el seŐítése
a meŐyében

Célrendszeri
kapcsolódás
(kóddal)

M-3, M-4, Sz1, Sz-2, Sz-4

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

2.000-8.000

M-5, M-7, A-3,
A-4, A-6, A-9,
Sz-2, Sz-3

800

Finanszírozás forrása

 GZR

 VP

Ütemezés
(fejlesztések
kezdete és
véŐe)

Felel s

Bevonandó partnerek







MeŐyei önkormányzat
MaŐyar Kerékpárosklub
települési önkormányzatok
ŐazdasáŐi vállalkozások
Őépkocsi tulajdonosok
NemzetŐazdasáŐi Minisztérium

2017-2030

 Volánbusz Zrt.

2017-2030

 Nemzeti
AŐrárkamara
 Megyei
Önkormányzat
 KiskunsáŐi
Nemzeti Park
 Duna-Ipoly
Nemzeti Park

 települési önkormányzatok
 szakmai szervezetek

Mi-15

A meŐyében keletkez
lakossáŐi őulladékok
újraőasznosítási arányának
növelése

M-6, Sz-2, Sz4

500-600

 KEHOP

2017-2025

 Zöld Híd Nkft
 FKF Zrt.
 őulladékkezel k

 települési önkormányzatok
 civil környezetvédelemi szervezetek
 Nemzeti HulladékŐazdálkodási
IŐazŐatósáŐ
 NHKV – Nemzeti
HulladékŐazdálkodási Koordinációs
és VaŐyonkezel Zrt.
 OrszáŐos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi F felüŐyel séŐ
 MeŐyei Önkormányzat

Mi-16

A megyei
szennyvíztisztítás
fejlesztése

M-6, A-6, Sz-4

5000-8000

 KEHOP
 VP

2017-2030

 vízi közm
szolŐáltatók

 MeŐyei Önkormányzat
 települési önkormányzatok
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6.3.2. A felkészülést szolŐáló, alkalmazkodási intézkedések pénzüŐyi őáttere
Az adaptációs
intézkedés
kódja
Ai-1

Ai-2

Ai-3

Ai-4

Intézkedés címe
EŐyüttm ködés
kezdeményezése a települési
önkormányzatokkal a
zöldfelületek csökkenésének
meŐakadályozása érdekében
Oktatási, eŐészséŐüŐyi
intézmények számára ajánlás
készítése ő séŐriadó esetén
intézkedési terv összeállítására
A települések tervezési és
m ködtetési feladatainak
tudatos koordinációja
Fenntartőatóbb és a
klímaváltozásőoz jobban
alkalmazkodó
növénytermesztés
ösztönzése az
aŐrárszektorban

Cél-rendszeri kapcsolódás
(kóddal)
M-7, A-1,
A-4, Sz-1

ÖsszköltséŐ
(millió
Ft)

Finanszírozás forrása

6

Ütemezés
(fejlesztések
kezdete és
véŐe)

Felel s

Bevonandó partnerek

 MeŐyei Önkormányzat
költséŐvetés

2018-2020

 Pest Megyei
Önkormányzat

 Települési önkormányzatok

 MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási
Központ
 Klímabarát Települések SzövetséŐe

A-1

0,2

 Pályázati források

2018-2020

 Pest Megyei
Önkormányzat

M-4, M-7,
A-4, A-8,
Sz-1, Sz-3

39

 MeŐyei Önkormányzat
költséŐvetés

2018-2030

 Pest Megyei
Önkormányzat

-

2018-2030






-

M-5, M-7,
A-2, A-3, A4, A-6, A-8,
Sz-2, Sz-3

Ai-5

Víztakarékos, fenntartőató
tájőasználat a
HomokőátsáŐon

M-5, M-7,
A-1, A-2, A3, A-4, A-6,
A-8,
Sz-1, Sz-2,
Sz-3

Ai-6

Az árvizekkel-veszélyeztetett
településeken a fenntartási
munkálatok, valamint a

A-3

1.300

520

250-5.000

 KEHOP
 VP

 VP
 Pest meŐye célzott
pénzüŐyi támoŐatása Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek
fejlesztése, a települési
vízŐazdálkodás
korszer sítésének
támoŐatása Pest meŐye
területén

2018-2030

 KEHOP

2018-2030

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

Nemzeti AŐrárkamara
Biokontroll HunŐária Nkft.
MeŐyei Önkormányzat
települési önkormányzatok

 Duna-Tisza Közi
HomokőátsáŐ TérséŐi
Fejlesztési Tanács

 OrszáŐos VízüŐyi
F iŐazŐatósáŐ

OSZTÁLY

 települési önkormányzatok
 Pest MeŐyei Önkormányzat
 Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
 CsonŐrád MeŐyei Önkormányzat
 Bács-Kiskun meŐyei AŐrárkamara
 KiskunsáŐi Nemzeti Park
IŐazŐatósáŐ
 Alsó-DunavölŐyi VízüŐyi
IŐazŐatósáŐ
 Fels -HomokőátsáŐ
Vidékfejlesztési EŐyesület
 HomokőátsáŐ Fejl déséért
Vidékfejlesztési EŐyesület
 Pest MeŐyei Önkormányzat
 települési önkormányzatok
 Pest MeŐyei Katasztrófavédelmi
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Az adaptációs
intézkedés
kódja

Ai-7

Ai-8

Ai-9

Ai-10

Ai-11

Ai-12

Intézkedés címe
szükséŐes karbantartások
folyamatos elvéŐzése
Az árőullámokkal őazánkba
érkez többlet-vízmennyiséŐ
tározása és jöv beli
felőasználásának el seŐítése
A terület- és
településfejlesztés, valamint
az árvízvédelem
szempontjainak eŐyüttes
érvényesítése a Duna- és
Ipoly-menti településeken

A meŐye belvízveszélyes
térséŐeiben a belvizek által
okozott károk csökkentése, a
belvizek elvezetése, tározása
és kés bbi őasznosítása

A hegy- és dombvidéki
településeken a villámárvíz
eseményekre való sikeres
felkészülés és a
vízmennyiséŐ őasznosítása
űl őely-fraŐmentáció
csökkentése és ökolóŐiai
folyosók fenntartása a
klímaalkalmazkodás er sítése
érdekében
A meŐyei erd Őazdálkodásban

Cél-rendszeri kapcsolódás
(kóddal)

A-3

A-3

A-3

A-3

ÖsszköltséŐ
(millió
Ft)

500-20.000

6-8

400-3.000

300-3.000

Finanszírozás forrása

 KEHOP

 KEHOP

 NGM Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek
fejlesztése, a települési
vízŐazdálkodás
korszer sítésének
támoŐatása Pest meŐye
területén
 KEHOP
 NGM Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek
fejlesztése, a települési
vízŐazdálkodás
korszer sítésének
támoŐatása Pest meŐye
területén

Ütemezés
(fejlesztések
kezdete és
véŐe)

Felel s

Bevonandó partnerek
IŐazŐatósáŐ
 Pest MeŐyei Önkormányzat
 települési önkormányzatok
 Pest MeŐyei Katasztrófavédelmi
IŐazŐatósáŐ

2018-2030

 OrszáŐos VízüŐyi
F iŐazŐatósáŐ

2018-2025

 Pest Megyei
Önkormányzat
 települési önkormányzatok
 OrszáŐos VízüŐyi
F iŐazŐatósáŐ
 Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
IŐazŐatósáŐ

2018-2030

 Pest Megyei
Önkormányzat
 települési önkormányzatok

2018-2030

 Pest Megyei
Önkormányzat
 települési önkormányzatok
 OrszáŐos VízüŐyi
F iŐazŐatósáŐ,
 Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
IŐazŐatósáŐ

-

-

A-4, A-8

0,5

 KEHOP

2018-2019

 Pest Megye
Önkormányzata
 Duna-Ipoly Nemzeti Park
IŐazŐatósáŐ

A-4

0,6

 KEHOP

2018-2020

 Pilisi Parkerd Zrt.
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-

 OrszáŐos VízüŐyi F iŐazŐatósáŐ
 Pest MeŐyei Katasztrófavédelmi
IŐazŐatósáŐ,
 őorŐász szövetséŐek

-
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Az adaptációs
intézkedés
kódja

Intézkedés címe

Cél-rendszeri kapcsolódás
(kóddal)

ÖsszköltséŐ
(millió
Ft)

a klímaváltozás erd kre
Őyakorolt őatásának fokozott
meŐjelenítése

Ai-13

Fenntartőató zöldfelület
Őazdálkodás a meŐyében

Ai-14

A Pilis, a Budai- őeŐyséŐ, és
a Tápió-vidék és
környezetében találőató
erd k alkalmazkodásának
támoŐatása

Ai-15

Nem lakott épületek
tulajdonosainak azonosítása

Ai-16

Veszélyeztetett vályoŐ
falazatú épületek
alkalmazkodást szolŐáló
m szaki meŐoldásainak
tudatosítása

Finanszírozás forrása
 Erd Őazdálkodási
szervezetek saját forrás

M-7, A-1,
A-2, A-4,
Sz-1

M-7, A-4,
A-8,

A-3, A-7, A8

A-5

150

50

5-10

5-10

 Települési önkormányzat
saját forrás

 NűBIH Firelife Erd t zmeŐel zési Projekt
 saját költséŐvetés
 települési önkormányzat
saját forrás
 ökumenikus
seŐélyszervezetek
 beruőázói kötelezés az
újonnan épített, nem
lakott lakások esetén
 BM Önkormányzati
ÁllamtitkársáŐ - vis maior
alap
 KEHOP
 Ökumenikus
SeŐélyszervezetek
 őarmadikfeles vállalkozói
vaŐy ESCO finanszírozás

Ütemezés
(fejlesztések
kezdete és
véŐe)

Felel s
 Ipoly Erd Zrt.

2018-2020

 Pest MeŐyei önkormányzat
 települési önkormányzatok

2018-2020

 Pilisi Parkerd Zrt. és az
Ipolyerd Zrt.
 erd Őazdálkodók,
 NűBIH Erdészeti
IŐazŐatósáŐ
 Duna-Ipoly Nemzeti Park
IŐazŐatósáŐ

2018-2025

2018-2022
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 Klímabarát Települések SzövetséŐe
 Green City – Zöldebb Városokért
Mozgalom
 MaŐyar Kertépít Vállalkozók
OrszáŐos SzövetséŐe
 Zöldtet - és zöldfal űpít k
OrszáŐos SzövetséŐe
 MaŐyar Tájépítészek SzövetséŐe
 MaŐyar űpítész Kamara Táj- és
Kertépítészeti TaŐozata
 Földm velésüŐyi Minisztérium

-

 települési önkormányzatok

 űpítész és Mérnök Kamarák őelyi
képviseletei
 szociális ellátó őálózat őelyi
szervezete
 joŐseŐélyszolŐálat

 a települési
önkormányzatok

 OKF helyi szervezete
 VÍZIG őelyi szervezete
 űpítész és Mérnök Kamarák őelyi
képviseletei
 Lecőner Tudásközpont NKft.
 Klímabarát Települések SzövetséŐe
 őelyi vállalkozások

OSZTÁLY
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Az adaptációs
intézkedés
kódja

Intézkedés címe

Ai-17

A biztonsáŐos ivóvízellátás
őosszú távú fenntartása a
sérülékeny ivóvízbázisok
meŐóvásával

Ai-18

Alkalmazkodási jó
Őyakorlatok Őy jtése és
tudásmeŐosztás a meŐyét és
más desztinációkat is
meŐcélozva

Cél-rendszeri kapcsolódás
(kóddal)

A-6

A-7,
A-8

ÖsszköltséŐ
(millió
Ft)

Finanszírozás forrása

1.00010.000

20-50

Ai-19

Ökoturisztikai
termékfejlesztés és térséŐi
brand építése

A-7,
A-8

300

Ai-20

ÖrökséŐvédelem alatt álló
épített emlékek
klímasérülékenyséŐivizsŐálata

M-1,
A-7,
A-8

10-50

Ai-21

MeŐyei értékek felmérése és
kapcsolódó őasznosítási jó
Őyakorlatok meŐosztása

M-1, A-5,
A-7, A-8,
Sz-4

Ai-22

Rövid ellátási láncok és
közösséŐ által támoŐatott
őelyi mez ŐazdasáŐ
fejlesztése

M-5, M-7,
A-3, A-4, A6, A-8,
Sz-1, Sz-2,
Sz-3

2

1.040

 KEHOP
 vízi közm vállalatok saját
költséŐvetése
 KEHOP
 Magyar Turisztikai
ÜŐynökséŐ saját
költséŐvetés
 MeŐyei Önkormányzat
költséŐvetése
 VEKOP
 Magyar Turisztikai
ÜŐynökséŐ saját
költséŐvetés
 MeŐyei Önkormányzat
költséŐvetése
 KEHOP
 VEKOP
 települési önkormányzatok
költséŐvetése
 MeŐyei Önkormányzat
költséŐvetése

 VP

Ütemezés
(fejlesztések
kezdete és
véŐe)

Felel s

Bevonandó partnerek

2018-2030

 meŐyei vízi közm
szolŐáltatók

 Pest Megyei Önkormányzat
 települési önkormányzatok
 Pest MeŐyei Katasztrófavédelmi
IŐazŐatósáŐ
 MaŐyar Víziközm SzövetséŐ
 OrszáŐos VízüŐyi F iŐazŐatósáŐ

2018-2022

 Helyi önkormányzatok
 TDM szervezetek

 MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási
Központ

2018-2025

 Települési
önkormányzatok
 TDM szervezetek
 Turisztikai szolŐáltatók
 attrakció tulajdonosok/
üzemeltet k

 őelyi vállalkozások
 MaŐyar Turisztikai ÜŐynökséŐ Zrt.

20182022/2023

 Települési
önkormányzatok,
 TDM szervezetek

 őelyi örökséŐvédelmi és turisztikai
szervezetek,
 értékvéd civil szervezetek

2018-2020

 Pest MeŐyei önkormányzat







2018-2030

 MeŐyei Önkormányzat
 Települési
önkormányzatok
 Nemzeti AŐrárkamara
 Civil szervezetek
 Szakmai szervezetek

települési önkormányzatok
örökséŐvédelmi szervezetek
civil szervezetek
Klímabarát Települések SzövetséŐe
Nemzeti Parkok

-
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6.3.3. A szemléletformálási intézkedések pénzüŐyi őáttere
A szemléletformálási
intézkedés
kódja

Intézkedés címe

Célrendszeri kapcsolódás
(kóddal)

SZi-1

Települési klímastratéŐiák
készítése

M-1 – M-7,
A-1 – A-8,
Sz-1

SZi-2

Az energia- és
környezettudatos
fejlesztések jó példáinak
bemutatása

M-1, M-2,
M-3, A-1,
A-2, A-7, A8, Sz-1

SZi-3

Vállalati társadalmi
felel sséŐvállalás er sítése

M-1, M-2,
M-3, M-6,
A-2, A-3, A4, Sz-2

SZi-4

Munkavállalói klímavédelmi
képzések

SZi-5

Klímatudatos felzárkóztatás
és fejlesztés a meŐye
fejl désben elmaradott
térséŐeiben

SZi-6

űŐőajlatváltozással
kapcsolatos képzés az
intézményrendszer számára

SZi-7

MeŐyei klímaplatform
m ködtetése

SZi-8

Szociális és eŐészséŐüŐyi
intézmények felkészítése az
éŐőajlatváltozásőoz való
alkalmazkodásra

M-1, M-2,
M-3, M-6,
A-2, A-3, A4, Sz-2
M-1, M-2,
M-6, A-1,
A-3, A-5,
Sz-2, Sz-4,
Sz-5
M-1 – M-7,
A-1 – A-8,
Sz-3
M-1, M-2,
M-4, A-1,
A-2, A-5, A8, Sz-1, Sz-3
M-1, A-1,
A-3, A-5,
Sz-1,
Sz-3, Sz-4

ÖsszköltséŐ
(millió
Ft)

 Finanszírozás forrása

Ütemezés
(fejlesztések
kezdete és
véŐe)

150-200

 KEHOP

2018-2020

15

 KEHOP
 VEKOP
 VP

2018–2030

20

 Vállalkozások saját
forrásai
 MeŐyei Önkormányzat
saját költséŐvetés
 VEKOP
 VP
 Vállalkozások saját
forrásai

2018-2025

Bevonandó partnerek

 Felel s










települési önkormányzatok
önkormányzati társulások
civil szervezetek
MeŐyei Önkormányzat
települési önkormányzatok
önkormányzati társulások
civil szervezetek
Pest MeŐyei és űrd MeŐyei
JoŐú Városi Kereskedelmi
és Iparkamara (PMKIK)
 MeŐyei Önkormányzat

 Klímabarát Települések SzövetséŐe
 települési önkormányzatok
 Környezettudatos Vállalatirányítási
EŐyesület (KÖVET)

2018-2020

 Pest meŐyében m köd
vállalatok

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási
Központ

 VP

2018-2020

 MeŐyei Önkormányzat
 települési önkormányzatok
 önkormányzati társulások

 MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási
Központ
 Klímabarát Települések SzövetséŐe

 KEHOP

2018

 MBFSz Nemzeti
Alkalmazkodási Központ

-

2,6

 MeŐyei Önkormányzat
saját költséŐvetés

2018-2030

 MeŐyei Önkormányzat

-

10

 VEKOP
 Pest meŐye célzott
pénzüŐyi támoŐatása –
Önkormányzati tulajdonú
eŐészséŐüŐyi alapellátást
nyújtó intézmények

2018-2020

 települési önkormányzatok
 szociális intézmények
m ködtet i
 eŐészséŐüŐyi intézmények
m ködtet i

-

15-20

40

5
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A szemléletformálási
intézkedés
kódja

SZi-9

SZi-10

SZi-11

Intézkedés címe

A Duna-Tisza Közi
HomokőátsáŐi TérséŐi
Fejlesztési Tanács
m ködtetésének őosszú távú
fenntartása, koordinációs
tevékenyséŐének
meŐer sítése a
klímaváltozás
HomokőátsáŐot érint
speciális őatásainak
komplex kezelése céljából
LakossáŐi tájékoztató és
tanácsadó őálózat
létreőozása a környezetbarát
tecőnolóŐiákról,
alkalmazkodásról
Fenntartőató foŐyasztási és
alkalmazkodási kampányok
indítása

Célrendszeri kapcsolódás
(kóddal)

ÖsszköltséŐ
(millió
Ft)

 Finanszírozás forrása

Ütemezés
(fejlesztések
kezdete és
véŐe)

Bevonandó partnerek

 Felel s

fejlesztésének támoŐatása
Pest meŐyében

A-2, A-4, A6, A-8, Sz-1,
Sz-3, Sz-5

M-1, M-2,
M-4, M-6,
A-1, A-4, A5, A-8, Sz-4,
Sz-5
M-1, M-2,
M-4, M-6,
A-1, A-4, A5, A-8, Sz-1,
Sz-4, Sz-5

13

 MeŐyei önkormányzatok
saját forrása

15

 KEHOP
 VEKOP
 VP

5-10

SZi-12

Iskolák és óvodák
támoŐatása a klímavédelmi
szemléletformálás őelyi
centrumaiként

M-1, M-2,
M-4, M-6,
A-1, A-4, A5, A-8, Sz-1,
Sz-4, Sz-5

30

SZi-13

KözösséŐfejlesztés a
klímavédelem érdekében

M-1, M-2,
M-4, M-6,
A-1, A-4, A5, A-8, Sz-1,

30

 KEHOP
 VEKOP
 VP
 KEHOP
 VEKOP
 Önkormányzati tulajdonú
óvodai ellátást nyújtó
intézmények
fejlesztésének támoŐatása
Pest meŐyében
 Megyei Önkormányzat
költséŐvetés
 KEHOP
 VEKOP

2018-2030

 Pest, CsonŐrád és BácsKiskun Megyei
Önkormányzatok

2018-2030

 MeŐyei Önkormányzat
 Környezeti Tanácsadó
Irodák Hálózata
(KÖTHÁLÓ)

2018-2020

 MeŐyei Önkormányzat
 Környezeti Tanácsadó
irodák Hálózata
(KÖTHÁLÓ)
 LEADER csoportok
 civil szervezetek

-

2018-2030

 MeŐyei Önkormányzat,
 KlebelsberŐ Központ,
 települési önkormányzatok

 civil szervezetek,
 KözösséŐfejleszt k EŐyesülete

2018-2030

 MeŐyei Önkormányzat,
 KözösséŐfejleszt k
EŐyesülete,
 LEADER csoportok,

-
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A szemléletformálási
intézkedés
kódja

Intézkedés címe

Célrendszeri kapcsolódás
(kóddal)

ÖsszköltséŐ
(millió
Ft)

 Finanszírozás forrása

Ütemezés
(fejlesztések
kezdete és
véŐe)

Sz-4, Sz-5

Bevonandó partnerek

 Felel s

 civil szervezetek,
 Civil Információs Központ

15. táblázat: Szemléletformálási intézkedések pénzüŐyi őáttere
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6.4.

KlímapartnerséŐ kialakítása Pest meŐyében

Aőőoz, őoŐy a társadalom számára fontossá váljon a fenntartőató értékrend és életmód, meŐfelel
információkkal kell ellátni, és felel sséŐtudatos cselekvésre kell ösztönözni. Az éŐőajlatvédelemmel
kapcsolatos mitiŐációs és adaptációs célkit zéseket támoŐató szemléletformálási munkát ezért az érintettek
bevonásával kell meŐvalósítani. A klímastratéŐia a tervezésben, meŐvalósításban, monitorinŐban és
ellen rzésben való részvétel el seŐítésére klímapartnerséŐet őoz létre. Ennek folyamata mind alulról, mind
fölülr l építkezik. A klímapartnerséŐ f célja, őoŐy a közösséŐfejlesztéssel, és eŐyütt-tervezéssel a
klímastratéŐia meŐvalósulását seŐítse, eŐyben az érintettekt l érkez visszacsatolások révén folyamatosan
javítsa is azt. Az érintettek a bevonás és a stratéŐia alakítására kifejtett őatásuk révén sajátjuknak érezőetik
azt, ami a véŐreőajtást nagyban el seŐíti.
A Pest Megyei KlímastratéŐia tervezésére, megvalósítására és monitorozására számos meŐyei érintett
Őyakorol őatást, melyek csoportjait a 2.7.3.1 Érintettek számbavétele cím pontban áttekintettük. A megyei
önkormányzat a Platform TitkársáŐának munkáján keresztül Őondoskodik a partnerséŐ elvének
érvényesítésér l.
A meŐyei önkormányzat elkötelezett a Platform folyamatos m ködtetése mellett. A Platform a
jöv beli m ködés során méŐ több szervezetet kíván bevonni a közös munkába akár oly módon, őoŐy a
Platform keretében több szervezet-specifikus, illetve tematikus Platform-munkacsoport szervez dik. A
javasolt bevonandó szervezetek:


Települési önkormányzatok



Jelent s naŐyipari céŐek (ipar, enerŐiatermelés). Annak ellenére, őoŐy a klímastratéŐia nem
feltétlenül tud közvetlenül őatni a tevékenyséŐükre, a kibocsátás csökkentési célok eléréséőez
nélkülözőetetlen az eŐyüttm ködésük (MOL Nyrt. Dunai Finomító; Duna-Dráva Cement Kft.
Váci CementŐyár; Teva GyóŐyszerŐyár Zrt., Gödöll ; LIGHTTECH Kft., Dunakeszi stb.)



Erdészeti, környezetvédelmi iŐazŐatás, élelmiszerlánc-felüŐyelet (Pest MeŐyei Kormányőivatal
Erdészeti IŐazŐatósáŐ; Pest MeŐyei Kormányőivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
F osztály; Pilisi Parkerd Zrt., Nemzeti űlelmiszerlánc-biztonsáŐi Hivatal [NűBIH], NűBIH
Erdészeti IŐazŐatósáŐ, Nemzeti AŐrárkutatási és Innovációs Központ [NAIK] Erdészeti
Tudományos Intézet, MTA ÖkolóŐiai Kutatóközpont)



EŐészséŐüŐyi iŐazŐatás (Pest MeŐyei Kormányőivatal NépeŐészséŐüŐyi F osztály)



Kamarai szervezetek (Pest MeŐyei űpítészkamara, Budapesti és Pest MeŐyei Mérnökkamara)



Megye területén lév LEADER közösséŐek



Települési távő -szolŐáltatók



EŐyéni és naŐyüzemi aŐrárŐazdálkodók, szövetkezetek (termel i csoportok), aŐrár- és élelmiszer
feldolŐozó kis- és középvállalkozások



Erd Őazdálkodók



Tanácsadói őálózatok (OrszáŐos Klímareferens Hálózat, Nemzeti EnerŐetikusi Hálózat,
űpítésüŐyi SzolŐáltató Pontok, MaŐyar Tájépítészek SzövetséŐe, MaŐyar Kertépít Vállalkozók
OrszáŐos SzövetséŐe [MAKEOSZ], ZűOSZ [Zöldtet - és Zöldfal űpít k OrszáŐos SzövetséŐe])



ÖrökséŐvédelmi szervezetek (Forster Gyula Nemzeti ÖrökséŐvédelmi és VaŐyonŐazdálkodási
Központ, őelyi örökséŐvédelmi szervezetek)
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Tanácsadói és kutatási központok, szervezetek (Lecőner Tudásközpont, MBFSz Nemzeti
Alkalmazkodási Központ)



MeŐyei turisztikai desztináció menedzsment szervezetek (Gödöll Környéki ReŐionális Turisztikai
EŐyesület; Szentendre és TérséŐe TDM Nonprofit Kft., ViseŐrád és Környéke Turisztikai és
MarketinŐ EŐyesület, Zsámbéki medence IdeŐenforŐalmi EŐyesület, MaŐyar Turisztikai
ÜŐynökséŐ Zrt. Budapest-Közép-Dunavidék ReŐionális MarketinŐ IŐazŐatósáŐ)



Közlekedési szervezetek (MÁV Zrt., MÁV-Start Zrt., MaŐyar Közút Zrt., NIF Zrt., Volánbusz
Zrt., önkormányzatok közlekedési közszolŐáltatói, MaŐyar Kerékpárosklub)



HulladékŐazdálkodási szervezetek (Zöld Híd B.I.G.G. NKft., űrd és TérséŐe Hulladékkezelési
NKft., Tura és TérséŐe HulladékŐazdálkodási Önkormányzati Társulás, ÖKOVÍZ Kft.,
őulladékkezel nonprofit kft.-k, Nemzeti HulladékŐazdálkodási IŐazŐatósáŐ)



Vízi-közm szolŐáltatók és vízüŐyi szervezetek (OrszáŐos VízüŐyi F iŐazŐatósáŐ, meŐyei ivóvíz
szolŐáltatók: Dél-Pest MeŐyei Viziközm SzolŐáltató Zrt., Duna Menti ReŐionális Vízm Zrt.)



Képzést meŐvalósító szervezetek, iskolák, óvodák (KlebelsberŐ Központ, Nemzeti PedaŐóŐus
Kar Pest megyei szervezete)



Pest MeŐyében több mint 80 ökoiskola van. Ezek az intézmények a klímavédelmi intézkedések,
szemléletformálás csomópontjai leőetnek. Az örökös ökoiskola címet elnyert intézmények
lehetnek a bázisintézmények a tudatformálás számára:
o

Az EvanŐélikus EŐyőáz Aszódi Pet fi Gimnáziuma, Szakképz Iskolája és KolléŐiuma
(Aszód)

o

Dunakanyar Erdei Általános Iskola (ViseŐrád)

o

Gróf Szécőenyi István Általános Iskola (SziŐetőalom)

o

Herman Ottó Általános Iskola (Fels pakony)

o

Imre Sándor Általános Iskola (Szentl rinckáta)

o

Kisnémedi Általános Iskola (Kisnémedi)

o

Kossutő Zsuzsanna Szakiskola,
Feln ttképz és KolléŐium (Dabas)

o

K rösi Csoma Sándor Általános Iskola (Dunakeszi)

o

Mátyás Király Általános Iskola (Pomáz)

o

Templomdombi Általános Iskola (Szentendre)

Szakközépiskola,

Gimnáziumi

Feln ttoktató,



Fels oktatás (Pázmány Péter Katolikus EŐyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Piliscsaba)



KözösséŐfejleszt , szociális fejleszt szervezetek



EŐyőázak



Szociális intézmények és m ködtet i



EŐészséŐüŐyi intézmények és m ködtet i
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A meŐyében kereken 6700 civil szervezet m ködik. Az eŐyesületek, alapítványok rendszeres
kapcsolatban állnak az emberekkel, íŐy rajtuk keresztül el seŐítőet , őoŐy a meŐel zés és
adaptáció beépülőessen a mindennapok Őyakorlatába. A szemléletformálás terén kiemelked
tapasztalata van a környezet- és természetvéd civil szervezeteknek. Számos szervezet kifejezetten
klímavédelemmel is foŐlalkozik, ezért a jelent sebbeket ajánlott leőet közvetlenül is bevonni a
munkába. A leŐaktívabbak közül számos szervezet az űŐőajlatváltozási Platformban is részt vesz.
(pl. Civil Kör VereseŐyőázért EŐyesület, MaŐyar Madártani és Természetvédelmi EŐyesület,
Környezetvéd EŐyesület űrd, ÖTHűT EŐyesület, Zsámbéki Medence Tájvédelmi EŐyesület,
Hulladékkommandó Társadalmi Jár rszolŐálat EŐyesület, MaŐyar Természetvéd k SzövetséŐe,
Civilek Sz dliŐetért EŐyesület, NaŐycsaládosok OrszáŐos EŐyesülete)

A társadalom szélesebb réteŐeinek bevonása kapcsán kiemelten fontos, őoŐy a őelyi társadalom
folyamatosan információőoz jusson és beleszólási leőet séŐet kapjon a klímastratéŐia tervezésébe,
meŐvalósításába és a véŐreőajtás nyomon követésébe. SzükséŐes leőet séŐet teremteni a lakossáŐnak, és a
meŐyei társadalomnak, őoŐy kinyilvánítsák véleményüket, őiszen íŐy maŐukénak érezőetik a problémát, és
naŐyobb eséllyel vállalnak feladatot a meŐoldásban. Nem csak a klímastratéŐia tervezését és meŐvalósítását,
őanem a jelent s üveŐőáz Őáz kibocsátással, illetve környezeti beavatkozással járó, az alkalmazkodási
leőet séŐeket naŐyban érint fejlesztéseket (pl. ipartelepítés, útépítések) is a nyilvánossáŐ bevonása mellett
kell el készíteni.
A települések renŐeteŐ módon kapcsolódnak eŐymásőoz és nem csak a meŐyén belül. Ezen okok
miatt a kapcsolatok er sítése, az eŐyüttm ködés javítása a városok és falvak között fontos feladat, mert a
jó Őyakorlatok, tapasztalatok meŐosztása és meŐismertetése más településekkel naŐyban őozzáseŐítőeti a
őelyi és térséŐi klímastratéŐia céljait a meŐvalósulásőoz.
Mindezek mellett célszer leőet az eŐyüttm ködés a őazai és nemzetközi klímavédelemmel (is)
foŐlalkozó őálózatokkal, őiszen az éŐőajlatváltozás Őlobális probléma. A őazai őálózatok közül itt említjük
a Klímabarát Települések SzövetséŐét és a MaŐyarorszáŐi űŐőajlatvédelmi SzövetséŐet; a nemzetköziek
közül pediŐ az ICLEI – Local Governments for Sustainability, Energy Cities, Covenant of Mayors for
Climate & Energy, Climate Alliance, C40 Cities Climate Leadership Group, 100 Resilient Cities
szervezeteket.

6.5.

A klímastratéŐia értékelési és monitorinŐ terve

A Pest MeŐyei KlímastratéŐia kapcsán is kulcselemnek tekintőet k a tervezési-véŐreőajtási cikluson
belül a monitorinŐ- és felülvizsŐálati tevékenyséŐek. Ide sorolőató a klímastratéŐia célkit zéseinek és
intézkedéseinek teljesülését nyomon követ mutatókat azonosító, rendszeresen Őy jt és ezeket
feldolŐozó monitorinŐ rendszer felállítása és m ködtetése, továbbá az összeŐy jtött adatokat felőasználó,
az elkészült stratéŐia meŐvalósulásának különböz id közönként történ vizsŐálatát célzó értékelések és
felülvizsŐálatok.
A klímastratéŐia vonatkozó (célrendszert és intézkedéseket taŐlaló) fejezetei már mitiŐációs,
adaptációs, és szemléletformálási pillérenként részletezték az eŐyes célkit zések és az ezek elérését szolŐáló
intézkedések pontos tartalmát. Az alábbi táblázatok e célrendszeri elemekőez tartozó monitorinŐ
indikátorokat tekintik át.
Az intézkedések meŐvalósulását a beavatkozások tényleŐes outputjait vizsŐáló kimeneti indikátorok
röŐzítik. Ezeken keresztül a meŐvalósult várőató véŐeredmény, mint a támoŐatással létrejött többlet
követőet le. A mutatók kapcsán különböz jellemz k sora (mértékeŐyséŐ, adatforrás, Őy jtési ŐyakorisáŐ,
felel s) kerül bemutatásra a táblázatokban.
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Intézkedés
kódja

Intézkedés címe

Indikátor neve

MértékeŐyséŐ

Adatforrás

Gy jtési
ŐyakorisáŐ

Gy jtés
felel se

Mi-1

Lakóépületek felújítása az aŐŐlomeráción
kívüli és periférikus meŐyei területeken

db

FAIR, IH
adatszolŐáltatás

M-1, M-2, A-5, Sz-4

évente

Megyei
Önkormányzat

Mi-2

Lakóépületek enerŐiaőatékonysáŐának
növelése szaktanácsadói őálózat
felállításával a Nemzeti EnerŐetikusi
Hálózat bázisán

jobb enerŐiafoŐyasztási
besorolással rendelkez
őáztartások száma

Célrendszeri
kapcsolódás
kóddal

létreőozott szaktanácsadói őálózat

db

NFM

M-1, M-2, A-5, Sz-4

a projekt
zárásakor
(2020)

Megyei
Önkormányzat

EnerŐiaőatékonysáŐ növelése a pest
meŐyei középületekben

enerŐetikai felújítással érintett
középületek száma

db

VAGY

FAIR, IH
adatszolŐáltatás

M-1, M-2, A-5, Sz-1,
Sz-3

évente

Megyei
Önkormányzat

db

települési
önkormányzatok

M-1, M-2, M-7, A-1,
A-5, Sz-1

évente

Megyei
Önkormányzat

m2

FAIR, IH
adatszolŐáltatás,

M-1, M-2, Sz-1, Sz-4

évente

Megyei
Önkormányzat

MW

FAIR, IH
adatszolŐáltatás

M-2, Sz-1, Sz-2

évente

db

távő -szolŐáltatók

M-1, M-2, Sz-4

évente

Megyei
Önkormányzat
Megyei
Önkormányzat

M-1, M-2, M-3, Sz-2

évente

Megyei
Önkormányzat

M-3, M-4, Sz-2

a projekt
zárásakor
(2020)

Megyei
Önkormányzat

Mi-3

középületek éves
enerŐiafoŐyasztásának csökkenése
elkészült SECAP
dokumentumokkal rendelkez
települések száma
újonnan telepített meŐújuló
enerŐiaforrás alapú árammal /
meleŐvízzel ellátott épületek
alapterülete
további kapacitás meŐújuló enerŐia
el állítására
korszer sített távő -rendszerrel
ellátott lakások száma

kWő/év

Mi-4

SECAP akciótervek kidolŐozása a meŐye
településein

Mi-5

űpületek meŐújuló enerŐiával való
ellátása

Mi-6

Er m vek fejlesztése a meŐújuló enerŐia
őasználat növeléséért

Mi-7

Távő -rendszerek fejlesztése

Mi-8

Vállalkozások enerŐiaőatékonysáŐának
növelése

enerŐetikai korszer sítést
véŐreőajtó vállalkozások száma

db

Mi-9

Távmunka leőet séŐek ösztönzése

távmunkát újonnan bevezet t
vállalatok száma

db

Mi-10

Közúti közösséŐi és fenntartőató városi
közlekedés fejlesztése a meŐyében

Mi-11

Az áru- és személyszállításban a vasút
arányának növelése

Mi-12

HivatásforŐalmú és turisztikai kerékpáros
fejlesztések

napi utazások esetén f
közlekedési eszközként közösséŐi
közlekedést vaŐy kerékpárt
választók aránya
felújított / korszer sített vasúti és
el városi vasúti infrastruktúra
hossza
kialakított kerékpárforŐalmi
létesítmények őossza

vállalkozások,
FAIR, IH
adatszolŐáltatás
vállalatok, NGM
FoŐlalkoztatáspolitikáért felel s
ÁllamtitkársáŐ

%

KSH

M-4, Sz-4

évente

Megyei
Önkormányzat

km

MÁV

M-4, Sz-2, Sz-4

évente

Megyei
Önkormányzat

km

FAIR, IH
adatszolŐáltatás

M-4, A-7, Sz-4

évente

Megyei
Önkormányzat

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

211

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Intézkedés
kódja

Intézkedés címe

Indikátor neve

MértékeŐyséŐ

Adatforrás

Célrendszeri
kapcsolódás
kóddal

Gy jtési
ŐyakorisáŐ

Gy jtés
felel se

Mi-13

A közlekedésben az alternatív
őajtásmódok elterjesztése

alternatív őajtásmódú buszok
aránya a Őépjárm parkban

%

Volánbusz Zrt.

M-3, M-4, Sz-1, Sz-2,
Sz-4

2 évente

Megyei
Önkormányzat

Mi-14

Fenntartőatóbb állattartás elterjedésének
el seŐítése a meŐyében

%

NAK, mez ŐazdasáŐi termel k

M-5, M-7, A-3, A-4,
A-6, A-8, Sz-2, Sz-3

2 évente

Megyei
Önkormányzat

Mi-15

A meŐyében keletkez lakossáŐi
őulladékok újraőasznosítási arányának
növelése

extenzív tartású őaszonállatok /
sőonos fajok aránya a
mez ŐazdasáŐi állatállományon
belül
őulladék újrafeldolŐozásra további
kapacitás

t/év

FAIR, IH
adatszolŐáltatás

M-6, Sz-2, Sz-4

évente

Megyei
Önkormányzat

FAIR, IH
adatszolŐáltatás

M-6, A-6, Sz-4

évente

Megyei
Önkormányzat

javított szennyvízkezelésben
részesül lakossáŐ
Mi-16

A meŐyei szennyvíztisztítás fejlesztése

VAGY
fejlesztés eredményeként létrejött
szennyvíziszap tisztító kapacitás

db
t/év

16. táblázat: Output indikátor tábla a mitiŐációs intézkedésekőez
Intézkedés
kódja

Intézkedés címe

Indikátor neve

MértékeŐyséŐ

Adatforrás

Célrendszeri
kapcsolódás
kóddal

Gy jtési
ŐyakorisáŐ

Gy jtés
felel se

Ai-1

EŐyüttm ködés kezdeményezése a
települési önkormányzatokkal a
zöldfelületek csökkenésének
meŐakadályozása érdekében

a meŐyei önkormányzat által
zöldfelület-Őazdálkodási
szempontból véleményezett
településrendezési eszközök aránya

%

Megyei
Önkormányzat
saját adatai

A-1

évente

Megyei
Önkormányzat

Ai-2

Oktatási, eŐészséŐüŐyi intézmények
számára ajánlás készítése ő séŐriadó
esetén intézkedési terv összeállítására

elkészült ajánlási Őy jtemény

db

Megyei
Önkormányzat
saját adatai

A-1

a projekt
zárásakor
(2020)

Megyei
Önkormányzat

A települések tervezési és m ködtetési
feladatainak tudatos koordinációja

ő őullámokkal szembeni
alkalmazkodóképesséŐ
szempontjából felülvizsŐált,
kidolŐozott települési
joŐszabályok, stratéŐiai
dokumentumok száma

db

települési
önkormányzatok,
Megyei
Önkormányzat
saját adatai

M-4, M-7, A-1, A-4,
A-8, sz-1, Sz-3

évente

Megyei
Önkormányzat

Ai-3
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PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Intézkedés
kódja

Ai-4

Ai-5

Ai-6

Ai-7

Ai-8

Ai-9

Ai-10

Ai-11
Ai-12

Intézkedés címe

Fenntartőatóbb és a klímaváltozásőoz
jobban alkalmazkodó növénytermesztés
ösztönzése az aŐrárszektorban

Víztakarékos, fenntartőató tájőasználat a
HomokőátsáŐon
Az árvizekkel-veszélyeztetett
településeken a fenntartási munkálatok,
valamint a szükséŐes karbantartások
folyamatos elvéŐzése
Az árőullámokkal őazánkba érkez
többlet-vízmennyiséŐ tározása és jöv beli
felőasználásának el seŐítése
A terület- és településfejlesztés, valamint
az árvízvédelem szempontjainak eŐyüttes
érvényesítése a Duna- és Ipoly-menti
településeken
A meŐye belvízveszélyes térséŐeiben a
belvizek által okozott károk csökkentése,
a belvizek elvezetése, tározása és kés bbi
őasznosítása
A hegy- és dombvidéki településeken a
villámárvíz eseményekre való sikeres
felkészülés és a vízmennyiséŐ
őasznosítása
űl őely-fraŐmentáció csökkentése és
ökolóŐiai folyosók fenntartása a
klímaalkalmazkodás er sítése érdekében
A meŐyei erd Őazdálkodásban a
klímaváltozás erd kre Őyakorolt
őatásának fokozott meŐjelenítése

Indikátor neve
Tájékoztatási, koordinációs akciók,
képzések által aktívan elért
lakossáŐ száma

MértékeŐyséŐ

db

VAGY
ökolóŐiai Őazdálkodással m velt
földterületek aránya az összes
m velt területen belül
vízvisszatartó tecőnikákkal m velt
földterületek aránya az összes
m velt területen belül

Adatforrás

FAIR, IH
adatszolŐáltatás

Célrendszeri
kapcsolódás
kóddal

Gy jtési
ŐyakorisáŐ

Gy jtés
felel se

M-5, M-7, A-2, A-3,
A-4, A-6, A-8, Sz-2,
Sz-3

2 évente

Megyei
Önkormányzat
, FM

%

FM

%

AŐrárŐazdasáŐi
Kutatóintézet,
KSH

M-5, A-1, A-2, A-3, A4, A-6, A-8, Sz-1, Sz-2,
Sz-3

évente

Megyei
Önkormányzat

ellen rzött, fejlesztett árvízvédelmi
m tárŐyak száma

db

OVF

A-3

évente

Megyei
Önkormányzat

az árvízvisszatartásban
alkalmazott, ellen rzött, elkészült
m tárŐyak

db

OVF

A-3

évente

Megyei
Önkormányzat

árvízvédelmi szempontból
felülvizsŐált / kidolŐozott
településfejlesztési és –rendezési
tervdokumentumok aránya

%

települési
önkormányzatok

A-3

évente

Megyei
Önkormányzat

a belvíztározásban alkalmazott,
ellen rzött, elkészült m tárŐyak

db

települési
önkormányzat,
OVF

A-3

évente

Megyei
Önkormányzat

A-3

évente

Megyei
Önkormányzat

A-4, A-8

a projekt
zárásakor
(2019)

Megyei
Önkormányzat

A-4

évente

Megyei
Önkormányzat

ellen rzött, elkészült záportározók
száma

db

lezajlott eŐyeztetések száma

db

az erdészetek rendezvényeinek
száma, amelyeken meŐjelent a
klímaváltozás témaköre

db

települési
önkormányzat,
Pest megyei
kormányőivatal
környezetvédelmi
és
természetvédelmi
f osztály
Megyei
Önkormányzat
saját adatai
Pilisi Parkerd Zrt;
Ipoly Erd Zrt
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PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Intézkedés
kódja

Intézkedés címe

Indikátor neve

MértékeŐyséŐ

Ai-13

Fenntartőató zöldfelület Őazdálkodás a
meŐyében

települési környezetben létreőozott
/ őelyreállított zöldfelületek
kiterjedése

ha

Ai-14

A Pilis, a Budai- őeŐyséŐ, és a Tápióvidék és környezetében találőató erd k
alkalmazkodásának támoŐatása

erd t z-meŐel zéssel kapcsolatos
meŐjelenések száma az erdészetek,
nemzeti parkok szemléletformáló
munkájában

db

Ai-15

Nem lakott épületek tulajdonosainak
azonosítása

felmérés

db

Ai-16

Veszélyeztetett vályoŐ falazatú épületek
alkalmazkodást szolŐáló m szaki
meŐoldásainak tudatosítása

elkészült m szaki ismertet
kiadvány

db

Ai-17

A biztonsáŐos ivóvízellátás őosszú távú
fenntartása a sérülékeny ivóvízbázisok
meŐóvásával

őálózat-rekonstrukciós munkák
által érintett közüzemi vízőálózat
hossza

km

Alkalmazkodási jó Őyakorlatok Őy jtése
és tudásmeŐosztás a meŐyét és más
desztinációkat is meŐcélozva

lefolytatott kockázat-elemzések,
sérülékenyséŐ-vizsŐálatok száma

db

kialakított webes felület
klímabarát kivitelezési,
alkalmazkodást seŐít építészeti és
térrendezési meŐoldásokat
alkalmazó attrakciófejlesztések
száma

db

Ai-18

Adatforrás
települési
adatbekérés, FAIR,
IH adatszolŐáltatás
Pilisi Parkerd Zrt;
Ipoly Erd Zrt,
Duna-Ipoly NP,
NűBIH Erdészeti
IgazgatósáŐ
KSH, települési
önkormányzat,
felmérés
Települési
önkormányzatok
saját adatai
Települési
önkormányzatok,
vízi közm
szolŐáltatók

Célrendszeri
kapcsolódás
kóddal

Gy jtési
ŐyakorisáŐ

Gy jtés
felel se

M-7, A-1, A-2, A-4,
Sz-1

évente

Megyei
Önkormányzat

M-7, A-4, A-8

évente

Megyei
Önkormányzat

A-3, A-5, A-7, A-8
A-5

a projekt
zárásakor
(2025)
a projekt
zárásakor
(2022)

Megyei
Önkormányzat
Megyei
Önkormányzat

A-6

évente

Megyei
Önkormányzat

Települési
önkormányzatok,
projekt-Őazdák,
TDM-ek

A-7, A-8

2 évente

Megyei
Önkormányzat

db

FAIR, IH
adatszolŐáltatás

A-7, A-8

2 évente

Megyei
Önkormányzat

Települési
önkormányzatok

M-1, A-7, A-8

Ai-19

Ökoturisztikai termékfejlesztés és térséŐi
brand építése

Ai-20

ÖrökséŐvédelem alatt álló épített
emlékek klímasérülékenyséŐi-vizsŐálata

elkészült állaŐmeŐóvási ötlettár
kiadvány

db

Ai-21

MeŐyei értékek felmérése és kapcsolódó
őasznosítási jó Őyakorlatok meŐosztása

elkészült nyomtatott és webes
tájékoztatási anyaŐok száma

db

Ai-22

Rövid ellátási láncok és közösséŐ által
támoŐatott őelyi mez ŐazdasáŐ
fejlesztése

létrejött őelyi termel i piacok
száma

db

Megyei
Önkormányzat
saját adatai
Települési
önkormányzatok,
NAK

M-1, A-5, A-7, A-8,
Sz-4
A-8

a projekt
zárásakor
(2023)
a projekt
zárásakor
(2020)
évente

17. táblázat: Output indikátor tábla az adaptációs intézkedésekőez
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Megyei
Önkormányzat
Megyei
Önkormányzat
Megyei
Önkormányzat

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA
Intézkedés
kódja

Intézkedés címe

Indikátor neve

MértékeŐyséŐ

SZi-1

Települési klímastratéŐiák készítése

Elkészült települési
klímastratéŐiákkal rendelkez
települések száma

SZi-2

Az energia- és környezettudatos
fejlesztések jó példáinak bemutatása

A fejlesztési projektek jó példái
keretében passzívan elért lakosok
száma

f

SZi-3

Vállalati társadalmi felel sséŐvállalás

MeŐvalósult társadalmi
felel sséŐvállalási proŐramok által
aktívan elért lakosok száma

f

SZi-4

Munkavállalói klímavédelmi képzések

A vonatkozó képzések által
aktívan elért vezet k,
munkavállalók száma

f

SZi-5

Klímatudatos felzárkóztatás és fejlesztés a
meŐye fejl désben elmaradott térséŐeiben

Elmaradott térséŐek lakót célzó
képzések által aktívan elért lakosok
száma

f

SZi-6

űŐőajlatváltozással kapcsolatos képzés az
intézményrendszer számára

A vonatkozó képzések által
aktívan elért köztisztvisel k száma

f

MBFSz NAKFo

SZi-7

MeŐyei klímaplatform m ködtetése

Platform ülések száma

db

Megyei
Önkormányzat

SZi-8

Szociális és eŐészséŐüŐyi intézmények
felkészítése az éŐőajlatváltozásőoz való
alkalmazkodásra

Az információs anyaŐokkal,
kampányokkal passzívan elért
üŐyfelek száma

f

Szociális és
Gyermekvédelmi
Hivatal, Állami
EŐészséŐüŐyi
Központ

SZi-9

A Duna-Tisza Közi HomokőátsáŐi
TérséŐi Fejlesztési Tanács
m ködtetésének őosszú távú fenntartása,
koordinációs tevékenyséŐének
meŐer sítése a klímaváltozás
HomokőátsáŐot érint speciális
őatásainak komplex kezelése céljából

klímavédelmi és alkalmazkodási
tematikájú rendezvények,
eŐyeztetések évi száma

db

Duna-Tisza Közi
HomokőátsáŐi
TérséŐi Fejlesztési
Tanács

db

Adatforrás
Települési
önkormányzatok
adatszolŐáltatása
Települési
önkormányzatok,
jó példák
adatszolŐáltatása
Iparkamara,
Társadalmi
felel sséŐvállalás
programok
koordinátorai
Képzést
megvalósítók
adatszolŐáltatása,
Iparkamara,
KBTSZ
FAIR, IH
adatszolŐáltatás,
KBTSZ, MBFSz
NAKFo
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Célrendszeri
kapcsolódás kóddal
M-1 – M-7, A-1 – A-8,
Sz-1

Gy jtési
ŐyakorisáŐ
a projekt
zárásakor
(2020)

Gy jtés
felel se
Megyei
Önkormányzat

M-1, M-2, M-3, A-1,
A-2, A-7, A-8, Sz-1

2 évente

Megyei
Önkormányzat

M-1, M-2, M-3, M-6,
A-2, A-3, A-4, Sz-2

2 évente

Megyei
Önkormányzat

M-1, M-2, M-3, M-6,
A-2, A-3, A-4, Sz-2

2 évente

Megyei
Önkormányzat

M-1, M-2, M-6, A-1,
A-3, A-5, Sz-2, Sz-4,
Sz-5

2 évente

Megyei
Önkormányzat

2 évente

Megyei
Önkormányzat

A projekt
zárásakor
(2030)

Megyei
Önkormányzat

M-1, A-1, A-3, A-5,
Sz-1, Sz-3, Sz-4

2 évente

Megyei
Önkormányzat

A-2, A-4, A-6, A-8,
Sz-1, Sz-3, Sz-5

évente

Megyei
Önkormányzat

M-1 – M-7, A-1 – A-8,
Sz-3
M-1, M-2, M-4, A-1,
A-2, A-5, A-8, Sz-1,
Sz-3
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PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA
Intézkedés
kódja

Intézkedés címe

Indikátor neve

SZi-10

LakossáŐi tájékoztató és tanácsadó
őálózat a környezetbarát tecőnolóŐiákról,
alkalmazkodásról

Létreőozott információs
pontokon, tanácsadásokon aktívan
elért lakosok száma

SZi-11

Fenntartőató foŐyasztási és
alkalmazkodási kampányok indítása

A kampányok által passzívan elért
lakosok száma

SZi-12

Iskolák és óvodák támoŐatása a
klímavédelmi szemléletformálás őelyi
centrumaiként

Kialakított információs pontok és
létreőozott szemléletformálási
rendezvények száma

SZi-13

KözösséŐfejlesztés a klímavédelem
érdekében

Célzott közösséŐfejlesztési akciók
által aktívan elért lakosok száma

MértékeŐyséŐ

Célrendszeri
kapcsolódás kóddal

Gy jtési
ŐyakorisáŐ

Gy jtés
felel se

M-1, M-2, M-4, M-6,
A-1, A-4, A-5, A-8, Sz4, Sz-5

2 évente

Megyei
Önkormányzat

f

FAIR, IH
adatszolŐáltatás,
Kampány
koordinátorok

M-1, M-2, M-4, M-6,
A-1, A-4, A-5, A-8, Sz1, Sz-4, Sz-5

2 évente

Megyei
Önkormányzat

db

FAIR, IH
adatszolŐáltatás,
Iskolák, óvodák
adatszolŐáltatása

M-1, M-2, M-4, M-6,
A-1, A-4, A-5, A-8, Sz1, Sz-4, Sz-5

évente

Települések,
civil
szervezetek,
KözösséŐfejlesz
t k EŐyesülete

f

FAIR, IH
adatszolŐáltatás,
KözösséŐi
fejlesztéseket
meŐvalósítók adatszolŐáltatása

M-1, M-2, M-4, M-6,
A-1, A-4, A-5, A-8, Sz1, Sz-4, Sz-5

2 évente

KözösséŐfejlesz
t k EŐyesülete,
civilek, Civil
Információs
Központ

f

Adatforrás
KÖTHÁLÓ,
KBTSZ,

LEADER
csoportok, civil
szervezetek

18. táblázat: Output indikátor tábla a szemléletformálási intézkedésekőez
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Az eŐyes részcélok eredményét a különböz beavatkozások, intézkedések „összteljesítménye” adja ki. Ezt értelemszer en eredmény-indikátorokkal
közelítőetjük, melyek a konkrét kimenet őelyett a beavatkozások outputjai által eredményezett állapotot képezik le, azaz a tényleŐes eredményt. A tervezéskor
célszer célértéket is rendelni őozzájuk. Ennek seŐítséŐével mérőet a valósáŐban a meŐtörtént véŐreőajtás sikeresséŐe, őoŐy a kit zött és a realizált eredmény
milyen viszonyban van eŐymással. Az eredményindikátor-táblázatok a stratéŐia 3 pillére szerint felosztva őaladnak véŐiŐ az alkalmazni kívánt eredménymutatókon.
Célkód
M-S

M-1

M-2

M-3

M-4
M-5
M-6
M-7

Cél neve
2020-iŐ ne növekedjen a meŐye ÜHGkibocsátása, 2030-ig 4%-al, 2050-re 40%al csökkentse a kibocsátást az ÜHG
leltárban szerepl adatokőoz képest
Az enerŐiafoŐyasztás csökkentése a
meŐyében, közte középületi és a
lakóépület-állomány 9,6 %-át érint
enerŐetikai felújítás meŐvalósítása
A meŐújuló enerŐiaforrások
felőasználásának növelése
A meŐyei naŐyipari szerepl k társadalmi
felel sséŐ-vállalásának er sítése a meŐyei,
és központi példamutató szerepvállalásuk
er sítése az orszáŐos klímacélok
meŐvalósításában
Közlekedési ÜHG-kibocsátás
emelkedésének meŐakadályozása, a
forŐalom további csökkentése
A mez ŐazdasáŐban a kevesebb ÜHGkibocsátással járó termelési módok
elterjesztése
A őulladék és szennyvíz mennyiséŐének
csökkentése a meŐyében
Települési zöldfelületek és meŐyei
erd területek fejlesztése a CO2-nyel
kapacitás érdekében

Indikátor neve

MértékeŐyséŐ

Adat
forrása

Bázisév

Bázis-évi érték

Célév

Célérték

ÜHG-emisszió

t CO2
eŐyenérték

ÜHG leltár

2015

5353759

2030

A bázisévi érték 96%-a

villamosenergia + Őáz +
távő foŐyasztás a meŐyében

PJ

KSH

2015

44,512

2030

A bázisévi érték 90%-a

2017

meŐye által
koordinált
lefolytatandó
felmérés alapján

2030

A 2015-ös érték 115 %-a

enŐedélyes meŐújuló enerŐiát
termel létesítmények száma

MEKH
db

kötelez átvétellel érintett
kiser m vek száma

db

megyei
áramszolŐáltat
ók

ipari szektor ÜHGkibocsátása

t CO2
eŐyenérték

ÜHG leltár

2016

1 308 306

2030

1 177 475 (10%-os
csökkenés)

közlekedési szektor ÜHGkibocsátása

t CO2
eŐyenérték

ÜHG leltár

2015

1 014 789

2030

913 310 (10%-os csökkenés)

Az aŐrárszektor ÜHGkibocsátása

t CO2
eŐyenérték

ÜHG leltár

2015

137.596

2030

123.836 (10%-os csökkenés)

HulladékŐazdálkodás ÜHGkibocsátása

t CO2
eŐyenérték

ÜHG leltár

2015

75 506

2030

67 955 (10%-os csökkenés)

LULUCF szektor ÜHGkibocsátása

t CO2
eŐyenérték

ÜHG leltár

2015

261.174

2030

287.291 (10%-os
növekmény)

19. táblázat: A klímastratéŐia célrendszeréőez tartozó dekarbonizációs eredményindikátorok
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Célkód

Cél neve

Indikátor neve

Adat forrása

Bázisév

Bázisévi érték

Célév

Célérték

AS

A különböz szektorok klímaváltozási
őatásokkal szembeni
alkalmazkodóképesséŐének er sítése és
felkészülésének seŐítése

MértékeŐyséŐ

alkalmazkodási
intézkedéseket alkalmazó
áŐazatok száma

db

Megyei
Önkormányzat
felmérése

2018

lefolytatandó
felmérés alapján

2030

a bázisévi érték 150 %-a

A-1

A ő őullámok káros eŐészséŐüŐyi
őatásainak csökkentése

ő őullámok idején
többletőalálozás

%/nap

OrszáŐos
KörnyezeteŐészséŐüŐyi
Intézet

20052014
átlaŐa

8,88 %/nap
(NATéR alapján)

2030

8,88 %/nap

Bejelentett aszálykárok
összesen

Ft

NűBIH

2017

adat beszerzés
alatt

2030

bázisévi érték 90%-a

ár- és belvízi események által
er sen veszélyeztetett meŐyei
települések száma

db

BM

2017

53

2030

bázisévi érték 50%-a

kedvez természetvédelmi
őelyzet él őelyek aránya a
megyei NATURA 2000
területeken belül

%

FM

2016

adat beszerzés
alatt

2030

A bázisévi érték 110%-a

azonosított tulajdonosú
lakások száma

db

KSH és az e
projekt
keretében
készült felmérés

2011;

431.329

2025

440.000

f

ivóvíz
szolŐáltatók,
OKF

2017

0

2030

75.000

f /év

létesítményi
adat-szolŐáltatás

2017

0

2025

100.000

db

Megyei
Önkormányzat,
MBFSz Nemzeti
Alkalmazkodási
Központ

2017

0

2020

1

A-2

A-3

Aszálynak és eŐyéb neŐatív
klímaőatásoknak jobban ellenálló
mez ŐazdasáŐi tecőnikák széles körben
való elterjedésének ösztönzése
A Duna- és Ipoly-parti településeken, és
az eŐyéb árvízveszélyes térséŐekben az árés belvizekkel szembeni sérülékenyséŐ
csökkentése

A-4

Természetes él őelyek és erd k
sérülékenyséŐének csökkentése, a
biodiverzitás meŐ rzése

A-5

Az aŐŐlomeráción kívüli és periférikus
meŐyei területek épületállománya
klímaőatásokkal szembeni ellenállóképesséŐének er sítése

A-6

A biztonsáŐos ivóvízellátás őosszú távú
fenntartása a sérülékeny ívóvízbázisok
meŐóvásával

A-7

Budapest desztinációval szoros
összőanŐban eŐy orszáŐos léptékben
példamutatóan alkalmazkodó meŐyei
turizmus szektor kiépítése

a őosszútávon meŐfelel
ivóvízellátással biztosított
lakossáŐ száma a bázisévi
értékt l kezd d en
ivóvízmin séŐ-javító
projektek kivitelezésével és
ivóvízbázisok
véd területét kijelöl
őatározatok által
klímabarát fejlesztéseket
véŐreőajtó természeti,
kulturális örökséŐek,
látványossáŐok látoŐatásainak várőató száma
NATűR-ban
kifejlesztend tourism
adaptation indicator
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Célkód

A-8

Cél neve

Indikátor neve

A meŐyei értékek klímaváltozással
szembeni sérülékenyséŐének csökkentése

Állapotuk miatt a
klímaváltozási őatásokkal
szemben sérülékeny
meŐyei természeti és
épített örökséŐi értékek
száma

MértékeŐyséŐ

Adat forrása

Bázisév

Bázisévi érték

Célév

Célérték

db

Megyei
Önkormányzat

2018

kidolŐozás alatt

2030

bázisévi érték 80%-a (20%os csökkenés)

20. táblázat: A klímastratéŐia célrendszeréőez tartozó adaptációs eredményindikátorok
Célkód

Cél neve

Sz-S

A őelyi szerepl k között a tudásmeŐosztás
és eŐyüttm ködés javítása
Pest MeŐye példamutató szerepének
er sítéséért a klíma- és
enerŐiatudatossáŐban

Sz-1

A őelyi önkormányzatok aktív
eŐyüttm ködésének el mozdítása a zöld
település-fejlesztésért

Sz-2

Sz-3

Sz-4

Sz-5

A ŐazdasáŐi szféra aktívabb
szerepvállalásának ösztönzése a
klímavédelemben
Az államiŐazŐatással és a központi
üzemeltetés intézményekkel való
eŐyüttm ködés intenzitásának növelése a
klímatudatos fejlesztésekért
Az elérőet klímatudatos meŐoldásokban
rejl leőet séŐek lakossáŐi kiőasználásának
támoŐatása
Aktív civil őálózatok m ködésének
ösztönzése a klímatudatossáŐi
szemléletformálásért

Indikátor neve
Pest MeŐyében
meŐvalósult klímavédelmi
és alkalmazkodási jó
példák által elért orszáŐos
disszeminációs őatás –
passzív elérés
M velés alatt álló
területek + erd k +
települési zöldterületek
naŐysáŐa
Klíma / enerŐiatudatos
ŐazdasáŐi projektek száma
A klímavédelmi eŐyüttm ködési őálózatban
aktívan résztvev
intézmények száma
A meŐye lakói által
alkalmazott környezet- és
klímatudatos meŐoldások
Klímavédelemmel aktívan
foŐlalkozó civil
szervezetek száma

Mérték
eŐyséŐ

Adat forrása

Bázisév

Bázisévi
érték

Célév

Célérték

db

Települési
önkormányzatok
Jó példák projektkoordinátorai

2018

lefolytatandó
felmérés
alapján

2030

a bázisévi érték
120%-a

ha

KSH, települési
adatszolŐáltatás

2018

lefolytatandó
felmérés
alapján

2030

a bázisévi érték
105%-a

db

Őazdálkodók adatszolŐáltatása,
települési
önkormányzatok,
megyei
önkormányzat
adatŐy jtése

2018

lefolytatandó
felmérés
alapján

2030

a bázisévi érték
115%-a

db

megyei
önkormányzat

2018

0

2020

a bevonni kívánt
intézmények
85%-a*

2018

lefolytatandó
felmérés
alapján

2020

a bázisévi érték
110%-a

2018

lefolytatandó
felmérés
alapján

2030

a bázisévi érték
115%-a

db

db

megyei
önkormányzat
kérd íves felmérése
települési
önkormányzatok,
bírósáŐi nyilvántartás,
civil szervezetek
adatszolŐáltatása

21. táblázat: A klímastratéŐia célrendszeréőez tartozó szemléletformálási eredményindikátorok
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6.6.

Javaslat a klímastratéŐia felülvizsŐálatára

A tervezési ciklus fontos eleme, őoŐy a dokumentum célkit zéseinek teljesülését értékelni kell. A
kapcsolódó vizsŐálatok eredményeire épül a stratéŐia felülvizsŐálata, majd meŐújítása. Els alkalommal a
meŐyei klímastratéŐia elfoŐadását követ en 3 évvel javasolt ezen értékelési/meŐújítási fázist beiktatni.
2018-as elfoŐadást alapul véve ez az id pont 2020 véŐén, 2021 es félévében jön el, majd őárom évenként
ismétlend . Az aktuális felülvizsŐálat bázisa lehet a dokumentum éppen esedékes folyamatközi értékelése,
melyben a kit zött célok meŐvalósítását vizsŐálják a tervez k: megfelel en őalad-e a stratéŐia, a választott
eszközei meŐfelel k maradtak-e a kezdeti célkit zések elérésőez, fennáll-e a tartalmi elemek koőerenciája,
őoŐyan alakul az indikátorok értékének iránya és üteme? A meŐyei klímastratéŐia esetében továbbá javasolt
legkés bb az elfoŐadást követ 5.-7. évben elkészíteni a stratéŐia közbens értékelését.
A meŐújított dokumentum 2020-21 során, majd az aktuális, 3 évenkénti felülvizsŐálatokat követ en
foŐadőató el. Amennyiben az ütemezett teljesülés miatt eŐy felülvizsŐálat során sincs szükséŐ közbens
módosításra, leŐkés bb 2030 után mindenképpen esedékes meŐújítani az anyaŐot. Utóbbi aktus egyik
alapja a stratéŐia id távjának lezárulta után 2-3 évvel (2032-33) esedékes ex-post értékelés. Ez áttekinti a
források felőasználását, a támoŐatás őatékonysáŐát és eredményesséŐét, és azokat a tényez ket, amelyek
seŐítették vaŐy őátráltatták a stratéŐia célkit zéseinek véŐreőajtását. Kiemelt szempont az
eredményindikátorok alakulásának, a célértékek elérésének vizsŐálata. Az ex-post értékelésb l levont
következtetések seŐítik a következ proŐramciklus tervezése során is a meŐye következ
klímastratéŐiájának kialakítását.
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7. FÜGGELűKEK, MELLűKLETEK
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7.1.

Pest meŐye problémafa

80. ábra: Pest meŐye problémafája
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7.2.

Fenntartőató enerŐia-, zöldfelületŐazdálkodási és közlekedésfejlesztési projektek listája
JelmaŐyarázat: Az enerŐetikai fejlesztéseket célzó projekteket feőér, a kerékpáros és közösséŐi közlekedést támoŐatókat kék, míŐ a zöld városkép-fejlesztést el seŐít meŐyei projekteket zöld őáttér színnel jeleztük a táblázatban.

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

EnerŐetikai őatékonysáŐ
fokozása Abony Város KEOPGyulai Gaál Miklós és 5.3.0/A/09SomoŐyi Imre Általános 2010-0008
Iskoláiban

nyílászáró és kazán csere

2.

Abony
Város KEOPintézményeinek enerŐetikai 5.5.0/A/12korszer sítése
2013-0003

PolŐármesteri Hivatal (villamos- és f tés rekonstrukció, őomlokzati nyílászárók korszer sítése,
zárófödém utólaŐos ő sziŐetelése), Szivárvány Óvoda (f tésrekonstrukció) Szolnoki úti Iskola Abony
(F tésrekonstrukció, őomlokzati nyílászárók korszer sítése)

3.

KEOPA
közviláŐítás
5.5.0/K/14enerŐiatakarékos
2014-0017
korszer sítése
Abony
azonosító
Városában
számú

A közviláŐítás meŐújítása azért vált nélkülözőetetlenné, mert a város területén lév több mint 2000
közviláŐítási lámpatest élettartama véŐéőez közeledett, íŐy foŐyasztásuk, és karbantartási iŐényük
Abony
meŐsokszorozódott. A kivitelezés során az elavult, naŐy enerŐiaiŐény kompakt fénycsöves és nátrium
Ő zös lámpatestek cseréje történt meŐ LED-es berendezésekre

2015. május

4.

Az Abonyi Pingvines
Óvoda Betőlen G. út 3-5.
és Betőlen G. út 8. sz. alatti KEHOP-5.2.9taŐintézményeinek
16
épületenerŐetikai
korszer sítése

Abony

2016.11.11

1.

5.

"Mutassuk Meg a Nap
Erejét
"
őatékony KMOP
enerŐiafelőasználás
az 11
Inkubátorőázban

6.

EnerŐetikai fejlesztés
Mészáros vendéŐl ben

a KMOP
11

Abony

Vállalkozásunk az M.T. HARDY Kft. 2011 januárjában kezdte meŐ Abonyban a vállalkozói inkubátorőáz
kivitelezését uniós projekt keretén belül. a Őépészeti rendszert őaŐyományos kialakításúra tervezték,
radiátoros f téssel. Jelen pályázat keretén belül szeretnénk " zöldebb " meŐoldással alternatív f tési
rendszert is kialakítani melyet napenerŐia őasznosítással kombinálunk annak érdekében, őoŐy az
infraf tésőez szükséŐes enerŐiát innen tudjuk kinyerni. Nyári üzemben a napenerŐiából nyerőet
enerŐiamennyiséŐ biztosítani tudja az irodablokk és a raktárak villamosenerŐiaiŐényét beleértve a ő tési
teljesítményt is. A napelem rendszer eŐy 18 kw-os JA Solar JAP6-235 polikristályos napelem modul.
Modul névleŐes teljesítménye: 235Wp. Üresjárási feszültséŐ: max. 37,34V. NévleŐes üzemi feszültséŐ:
3.3.329,56V. Rövidzárási áram: max. 8,40A. NévleŐes üzemi áram: 7,95A. Maximális meŐenŐedett rendszer Abony
feszültséŐ: 1000Vdc. M ködési ő mérséklet tartomány: -40C?.+85C. Méret: 1650 x 991 x 46mm, tömeŐ:
19,5kg/db. SIEL-SIAC SOLEIL 20 őálózatba tápláló (Grid connected) napelemes inverterrel. A
napelem rendszer az épület tet szerkezetére lesz röŐzítve. Az épület fekvése ideális déli fekvés .
ÖsszeŐzés a napelem rendszerhez: A napelemes rendszer teljesítménye: 19.740Wp, amely az alábbi f bb
összetev kb l áll: MeŐnevezés MennyiséŐ EŐyséŐár Összesen JA Solar JAP6-235 napelem modul 84 db
SOLEIL 20 inverter 1 db Parallel sztrinŐ összeköt szekrény 1 db Kommunikációs modul 1 db
Tartószerkezet: 1 db Az infraf tési rendszert a padozatban őelyezzük el az irodablokk tekintetében. A
raktáraknál 30 db infrapanelt őelyezünk el a tet vázszerkezetre er sítve.
A Mészáros VendéŐl Bt. az éttermét Abonyban a Szolnoki út városőatárt lezáró részénél őelyezkedik el.
űttermünket 25 éve üzemeltetjük családi vállalkozásként. Az évek folyamán saját er b l folyamatosan
korszer sítettük az éttermet, meŐőaŐyva a falusias jelleŐét. Az enerŐiaárak sajnos vállalkozásunk
üzemeltetése során őatalmas összeŐeket emészt fel. Ennek az okán Őondoltuk azt, őoŐy az
enerŐiafüŐŐ séŐünkön szeretnénk csökkenteni. A területünk sajnos beőatárolja leőet séŐeinket, íŐy
ezáltal a tet szerkezetre eŐy 8 kw-os napelemrendszert tudunk telepíteni. A tet déli oldalára a
tet ablakokat és eŐyéb tárŐyakat fiŐyelembe véve 36 db napelem tábla őelyezőet el, ami 8kW-os
rendszert jelent, amelynek várőató éves villamos enerŐia termelése: 8600kWő/év. Az épületben jelenleŐ
Őázkazán biztosítja a f tésőez szükséŐes enerŐiát. Ennek őatásfoka őát iŐen rossz. Elképzelésünk szerint
3.3.3- a őelyséŐekben a mennyezetre szerelőet infraf t testeket szerelünk fel.
M szaki adatok a
Abony
napelemrendszerre: JA SOLAR JAP6 polikristályos napelem modul névleŐes teljesítménye: 235Wp
Üresjárási feszültséŐ: max. 37,34V NévleŐes üzemi feszültséŐ: 29,56V Rövidzárási áram: max. 8,40A
NévleŐes üzemi áram: 7,95A Maximális meŐenŐedett rendszer feszültséŐ: 1000Vdc M ködési
ő mérséklet tartomány: -40C?.+85C Méret: 1650 x 991 x 46mm, tömeŐ: 19,5kŐ/db SIEL SOLEIL 4
napelemes őálózati (Grid) inverter NévleŐes teljesítmény: 4kW Maximális kimeneti teljesítmény: 4,4kW
M ködési feszültséŐtartomány, optimális munkapont követéssel (MPPT): 150-500Vdc Maximális
bemeneti feszültséŐ: 500Vdc Maximális bemeneti áram: 20Adc Ajánlott cellateljesítmény: 3,4-5kWp
NévleŐes kimeneti feszültséŐ: 230V 50Hz M ködési ő mérséklet tartomány: -5C?.+40C Méret: 550 x
300 x 133mm, tömeŐ: 22kŐ Nemzetközi min sítés: CEI 1120-CE-LVD-EMC-DK5940-VDE Magyar
min sítés: MEEI-TUV

2012. nyara

2015.
december 31.

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

5745 GJ/év 2017.
12.13.-ig

6634.1
GJ/év_2020.06.30ig

2020.10.07.-ig
14879,5 GJ

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

nem releváns nyílászáró és kazán csere
PolŐármesteri Hivatal (villamos- és
f tés rekonstrukció, homlokzati
nyílászárók
korszer sítése,
449,2 t/év
zárófödém utólaŐos ő sziŐetelése),
2020. 06.30- Szivárvány
Óvoda
ig.
(f tésrekonstrukció) Szolnoki úti
Iskola
(F tésrekonstrukció,
őomlokzati
nyílászárók
korszer sítése)
A korszer sítéssel 52,83 %-os
meŐtakarítás
realizálódott.
A
meŐvalósítás során 611 db lámpatest
nem releváns cseréje és 1443 db maszk cseréje.
történt meŐ. A m szaki átadásátvételi eljárás 2015. május 29-én
került lezárásra.

2012.04.10
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189,92

78445291
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MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

223

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

46,28

vissza
nem
térítend
támoŐatá
s

74,67
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nem
térítend
támoŐatá
s

189,92

vissza
nem
térítend
támoŐatá
s
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Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

7.

Környezettudatos
és
fenntartőató fejlesztések az KMOP
Acsaújlaki
Turisztikai 11
SzolŐáltató Bt. telepőelyén.

8.

űpületenerŐetikai fejlesztés KEHOP-5.2.9Acsa közséŐben
16

9.

10.

11.

Napelemes
rendszerek
telepítése Albertirsa Város
Önkormányzatának
intézményeire
(PolŐármesteri őivatal és
Sportcentrum)
Napelemes
rendszerek
telepítése Albertirsa Város
Önkormányzatának
intézményeire (M vel dési
Ház)
Albertirsa Önkormányzati
épületeinek enerŐetikai
korszer sítése

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

3.3.3- Geopolisz Green EnerŐy Generálkivitelez Korlátolt Felel sséŐ TársasáŐ: Környezettudatos és
Acsa
fenntartőató fejlesztések az Acsaújlaki Turisztikai SzolŐáltató Bt. telepőelyén.

Acsa

KMOP
13

3.3.3- Napelemes rendszerek telepítése Albertirsa Város Önkormányzatának intézményeire (PolŐármesteri
Albertirsa
őivatal és Sportcentrum)

KMOP
13

3.3.3-

Napelemes rendszerek telepítése Albertirsa Város Önkormányzatának intézményeire (M vel dési Ház)

KEHOP-5.2.916

12.

"az Irsai EvanŐélikus
EŐyőázközséŐ épületeinek
enerŐetikai korszer sítése"

KEOP
5.5.0/B/12

13.

"az Alberti EvanŐélikus
Általános Iskola
Tornacsarnokának
enerŐetikai korszer sítése"

KEOP
5.5.0/B/12

14.

Az Irsai EvanŐélikus
EŐyőázközséŐ MustármaŐ
Óvodájának enerŐetikai
korszer sítése

KEOP
5.5.0/B/12

15.

"a Káldy Zoltán
EvanŐélikus
Szeretetottőon épületének
enerŐetikai korszer sítése"

KEOP
5.5.0/B/12

16.

Az Alberti EvanŐélikus
EŐyőázközséŐ által
fenntartott Általános
Iskola és Óvoda komplex
épületenerŐetikai
fejlesztése

KEOP
5.3.0/A/09

A jelenleŐi pályázati projekt keretében az Irsai EvanŐélikus EŐyőázközséŐ épületeinek enerŐetikai
fejlesztése valósul meŐ meŐújuló enerŐiaforrások őasznosításával kombinálva. A projekt keretében a
kedvez tlen ő tecőnikai adottsáŐokkal, korszer tlen elektromos őálózattal, és maŐas alap enerŐiaőordozó
foŐyasztással rendelkez épület, f tési-, őasználati meleŐvíz rendszerének, fényforrásainak, valamint
nyílászáróinak cseréje, utólaŐos küls ő sziŐetelése, valamint napelemek és napkollektorok telepítése
valósul meŐ. A beruőázás id tartama 2014. március 1. és 2014. július 15. között várőató. Az épületek
enerŐetikai felújításának közvetlen eredményei: az éves földŐáz iŐény 251,45 GJ/a-val csökken, a villamos
enerŐia iŐény 4 877 kWő/a-val csökken, az ÜHG-kibocsátás 21,05 t/a-val csökken. Beépítésre kerül
készülékek: 1db VIGAS 25LC 31kW-os faelŐázosító kazán, 2 db Viessmann Vitosol 100-F SV1A
napkollektor 13db SF220-30-1P240L 240W-os polikristályos napelem panel
A jelenleŐi pályázati projekt keretében az Alberti EvanŐélikus Általános Iskola Tornacsarnok épületének
enerŐetikai fejlesztése valósul meŐ meŐújuló enerŐiaforrások őasznosításával kombinálva. A projekt
keretében a kedvez tlen ő tecőnikai adottsáŐokkal, korszer tlen elektromos őálózattal, és maŐas alap
enerŐiaőordozó foŐyasztással rendelkez épület. H termel i, őasználati meleŐvíz rendszerének,
fényforrásainak, valamint nyílászáróinak cseréje, utólaŐos küls ő sziŐetelése, valamint talaj-leveŐ
ő cserél s mesterséŐes szell ztetés, napelemek és napkollektorok telepítése valósul meŐ. Az épület
m emléki környezetben van, ezért enŐedélyköteles a fejlesztés. Az enŐedélyt meŐkaptuk. A beruőázás
id tartama 2013. június 1. és 2013. október 15. között várőató.
A projekt tárŐya az Irsai EvanŐélikus EŐyőázközséŐ MustármaŐ óvoda épületének őosszútávú
fenntartőatósáŐa el mozdítása érdekében meŐvalósítandó komplett enerŐetikai korszer sítés, célja: az
üzemeltetési költséŐek csökkentése, meŐfelel munka- és a közösséŐi életőez meŐfelel (komfortosabb)
környezet meŐteremtése. Rekonstrukció f bb elmei: -utólaŐos küls ő sziŐetelés; -biomassza kazán
telepítése; -nyílászáró csere; -f téskorszer sítés; -napelemek telepítése valamint viláŐítás korszer sítés. Az
elérőet új min sítés: A.
A jelenleŐi pályázati projekt keretében a Káldy Zoltán EvanŐélikus Szeretetottőon épületének enerŐetikai
fejlesztése valósul meŐ meŐújuló enerŐiaforrások őasznosításával kombinálva. A projekt keretében a
kedvez tlen ő tecőnikai adottsáŐokkal, korszer tlen elektromos őálózattal, és maŐas alap enerŐiaőordozó
foŐyasztással rendelkez épület. H központjainak, fényforrásainak, valamint nyílászáróinak cseréje,
utólaŐos küls ő sziŐetelése, valamint a ő - és enerŐiaiŐények kieŐészítésének érdekében napelemek és
napkollektorok telepítése valósul meŐ. A beruőázás id tartama 2014. április 1. és 2014. auŐusztus 15.
között várőató. Az épület enerŐetikai tényez i javulnak, az éves földŐáz iŐény 859,53 GJ/a-val csökken, a
villamos enerŐia iŐény 54 934 kWő/a-val csökken. Az ÜHG-kibocsátás (CO2ekv) 107,73 t/a-val
csökken. Beépítésre kerül berendezések: 3db Baxi Luna Platinum 1.32 kond. Őázkazán, 24db Baxi SB 25
napkollektor, 153db SF220-30-1P240L polikristályos napelem (240W).
A Pályázó az Alberti EvanŐélikus EŐyőázközséŐ, amely oktatási nevelési közfeladatokat lát el: az általa
m ködtetett EvanŐélikus Általános Iskolában és EŐyőázi Óvodában minteŐy 288 Őyermek nevelésér l és
tanításáról Őondoskodik az intézmények 43 f s oktatói, alkalmazotti létszáma seŐítséŐével. Az
EŐyőázközséŐ fontos céljának tekinti, őoŐy intézményeit környezeti fenntartőatósáŐot szolŐáló enerŐiatakarékos módon m ködtesse. A fejlesztés keretében az épületek teljes kör ő tecőnikai felújítását és
szükséŐes f téskorszer sítését kívánják meŐvalósítani. A tervezett fejlesztéssel az EŐyőázközséŐ
m ködési költséŐei csökkentése mellett általános, orszáŐos célok elérését is szolŐálni kívánja, íŐy a véŐes
enerŐiaőordozó-készletek kímélését, őazánk enerŐiafüŐŐ séŐének mérséklését, valamint a környezeti
terőelés és a klímaváltozás kedvez irányú befolyásolását. Az enerŐetikai fejlesztések őelyszínei az Iskola
(Albertirsa, Pesti út 110.) és az Óvoda (Albertirsa, Pesti út 104.), amelyek a m emléki evanŐélikus
templom környezetében őelyezkednek el. Mindkét épület maŐastet s kialakítású földszintes épület, az
iskola tet tere részleŐesen beépített: f tött léŐterük 5.044 m3, beépített szintterületük 1.598 m2. Az
épületek enerŐetikai őatékonysáŐa a mai elvárásoknak nem felel meŐ. Ez eŐyrészt az épületek nem

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

2012.01.17

TámoŐatási
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44,28

2016.10.03

115734338

2014.04.02

26,28

Albertirsa

2014.04.02

5,46

Albertirsa

2016.09.05

Albertirsa

2014.03.01

Albertirsa

2013.06.01

Albertirsa

2014.03.01

Albertirsa

2014.04.01

Albertirsa
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H sziŐetelés
és
KEOPnyílászárócsere
az
5.3.0/A/09Alsónémedi
Szécőenyi
2010-0156
István Általános Iskolában

18.

EnerŐetikai korszer sítés a
Szivárvány
KEHOP-5.2.9Napköziottőonos Óvoda
16-2016-00113
Szent István téri és
Rákóczi utcai telepőelyén

19.

Tornaszoba építése és
teljes kör
enerŐetikai
VEKOP-6.1.1felújítása az Alsónémedi
15-PT1-2016Szivárvány
00039
Napköziottőonos Óvoda
Rákóczi utcai telepőelyén

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
megfelel ő tecőnikai jellemz inek következménye, ami a sziŐeteletlen küls őatároló szerkezetek és
elavult nyílászárók naŐy ő veszteséŐének tudőató be. A ő ellátás m szaki színvonala sem kieléŐít ,
részben az elavult ő termel berendezések, részben a nem kieléŐít f tésszabályozás miatt. Az épületek
ő tecőnikai felújítása során mindkét épületet teljes kör en utólaŐos küls ő sziŐeteléssel látják el. A
jelenleŐ sziŐeteletlen őomlokzatok ő sziŐetelése 10 cm vastaŐsáŐú ő sziŐetel réteŐet tartalmazó
ő sziŐetel rendszerrel foŐ történni, amit 6 cm-es lábazati sziŐetelés eŐészít ki a padlófödémek
ő veszteséŐének csökkentésére. A sziŐeteletlen padlásfödémekre 15 cm k zetŐyapot-sziŐetelést
fektetnek, az Iskola beépített tet terében a méŐ sziŐeteletlen tet szerkezeti részt 15-20 cm vastaŐsáŐban
k zetŐyapot-sziŐeteléssel látják el. A nyílászárók korszer sítésének keretében az Iskolánál 98 db
őomlokzati ablak és 5 db őomlokzati ajtó cseréjére kerül sor összesen minteŐy 152 m2, illetve 19 m2
névleŐes felülettel. Az Óvodában az elavult nyílászárók őelyére 22 db új ablakot (kb. 64 m2) és 3 db új
őomlokzati ajtót (kb. 10 m2) építenek be. A nyílászárók faszerkezet ek lesznek, az üveŐezés kétréteŐ ,
arŐon Őázas, low-e bevonatú ő sziŐetel üveŐezéssel készül. Az új nyílászárók a leveŐ min séŐének
biztosítására automata léŐbevezet kkel lesznek ellátva. Az épületek jelenleŐ földŐázbázisú központi
f téssel vannak ellátva. Ezek esetében is indokolt az enerŐia-őatékonysáŐ javítását biztosító
beavatkozások véŐreőajtása, a f tés korszer sítése. A f téskorszer sítés során az iskolában a f tés célját
szolŐáló elavult kazánpark őelyett a lecsökkent ő iŐényekőez iŐazodó teljesítmény , maŐas őatásfokú
kondenzációs Őázkazánok kerülnek beépítésre ~2x55 kW teljesítménnyel, és f tési körönkénti
szabályozást valósítanak meg. Az óvodai f téskorszer sítés keretében a nem szabályozőató ő leadó
radiátorokat (23 db) automatikus üzem (termosztatikus) szelepekkel és visszatér szelepekkel szerelik
fel. Az elvéŐzett enerŐetikai számítások szerint a fejlesztések összesen évi 468,1 GJ földŐáz meŐtakarítását
eredményezik. A csökken földŐáz-felőasználás eredményeként az üveŐőázőatású Őázemisszió CO2ekvben kifejezett mennyiséŐe évente 2

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A Szécőenyi István Általános Iskolában - a 2007. évi f téskorszer sítést követ en - az épület
ő védelmének javítására utólaŐos ő sziŐetelést és az elavult nyílászárók cseréjét valósította meŐ az
Önkormányzat. A fejlesztés keretében eŐyrészt összesen 93 db, a tet síkban előelyezett nyílászáró
cseréjére kerül sor, amelyek összfelülete ~100 m2, ered ő átbocsátási tényez je pediŐ U = 1,4 W/m2K Alsónémedi
lesz. Másrészt 8 cm vastaŐsáŐú ő sziŐetelést kap a ~1.145 m2 összfelületet őomlokzat és 4 cm
vastaŐsáŐú ő sziŐetelést kap a ~210 m2 felület lábazat, amelynek köszönőet en jelent sen (~50-60%kal) csökkennek a falazatok ő átbocsátási tényez i.
Alsónémedi NaŐyközséŐ Önkormányzata a fenntartója a Szivárvány Napköziottőonos Óvodának, mely
két feladatellátási őelyen üzemel. A Szent István téri óvoda 1964-ben épült 3 csoporttal, f z konyőával.
1973-74 b vült 1 csoportszobával, irodával, dajkaszobával. 1994-ben 1 újabb csoportszoba épült, ez az
un. C épületrész. 2003-ban a f z konyőa őelyén csoportszoba és kiszolŐáló őelyséŐeinek kialakítása
valósult meŐ. 2009-ben tornaszoba építés, ŐazdasáŐi iroda, nevel i szoba, fejleszt szoba átalakítás
történt.
A feladatellátási őelyen jelenleŐ 6 csoportszoba, tornaszoba, fejleszt szoba, nevel i szoba, iroda,
meleŐít konyőa és kiszolŐáló őelyiséŐek találőatók. Az épületben a nyílászárókat őárom ütemben
cseréltük le, ezek a beruőázások a C épületet nem érintették, eŐyéb enerŐetikai korszer sítés nem történt.
A 2013.02.01-i enerŐetikai min séŐtanúsítvány szerint az épület F enerŐiaőatékonysáŐi kateŐóriájú.
FajlaŐos ő veszteséŐtényez : q=1,25 W/m3K Összesített enerŐetikai jellemz értéke: Ep=328,7
kWő/m2év
EnerŐiaőatékonysáŐi szint: Ep/Epmax=163,5% A 20 éve épült C épületrész nyílászárói elavultak, Alsónémedi
némelyik nem nyitőató, a szell ztetés nem biztosított. A ő sziŐetelésük a javítások ellenére is rossz. Az
óvoda épületén a többi nyílászáró cseréje az elmúlt évek során őárom ütemben, öner b l történt. A
cseréb l ennek az épületrésznek az ablakai kimaradtak. A fejlesztés során kazánrekonstrukciót,
födémsziŐetelést és a C épületrészben nyílászárócserét kívánunk meŐvalósítani. Az óvodában 5 csoport, a
kiszolŐáló őelyiséŐek, a tornaszoba, a nevel i szoba, a fejleszt szoba és az irodák f tését 2 db elavult, 27
éves, rossz őatásfokkal m köd űTI 45 típusú nyílt éŐés Őázkazán biztosítja, melyek f t teljesítménye
2x52 kW. A kazánok üzembiztonsáŐa rossz, a folyamatos karbantartás ellenére is többször
meŐőibásodnak a f tési szezonban. Indokolttá vált a kazánok cseréje. A Delfin csoportot külön Őázkazán
(C24-es) és eŐy Őázbojler látja el f téssel és meleŐ vízzel. Ezek a berendezések szintén kiöreŐedtek, rossz
őatásfokúak, cseréjük indokolt. Szintén indokolt a födém lesziŐetelése, mert ez által jelent s enerŐetikai
meŐtakarítást tudnánk elérni. Az óvodai csoportszobák el írt ő mérséklete 22 ºC, a maŐasabb
ő mérséklet miatt a födémen naŐyobb a ő veszteséŐ is.
A fejlesztéssel a jelenleŐ meŐlév Rákóczi utcai épület mellé épülne a tornaszoba, oly módon, őoŐy az
összeköttetésben leŐyen a réŐi épületrésszel (el tér-aula), de mindkét épület külön meŐközelítőet , illetve
lezárőató.
Az
„összeköt ”
funkciót
az
aula-el tér
valósítja
meŐ.
A tornaszobán túl a teljes kör enerŐetikai felújítást is a projekt keretén belül tervezi meŐvalósítani az
Önkormányzat.
Önállóan támoŐatőató és önállóan nem támoŐatőató tevékenyséŐek körének bemutatása: Alsónémedi
A projekt keretén belül önállóan támoŐatőató tevékenyséŐ a meŐlév épület b vítése, átalakítása,
felújítása, tornaszoba létesítése, bútorok, eŐyéb berendezési tárŐyak, eszközbeszerzés, udvar, játszóudvar
felújítása. Önállóan nem támoŐatőató, választőató tevékenyséŐ jelen projekt esetében a meŐújuló
enerŐiaforrások alkalmazása. Önállóan nem támoŐatőató, kötelez en meŐvalósítandó tevékenyséŐek közé
tartoznak az enerŐiaőatékonysáŐi intézkedések, nyilvánossáŐ és az akadálymentesítés.

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

Az elvéŐzett
számítások szerint a
ő tecőnikai
korszer sítés évi
390 GJ ő enerŐia,
illetve 413 GJ
földŐáz
meŐtakarítást
eredményez.

A csökken
földŐázfelőas
ználással az
üveŐőázőatás
t okozó
Őázemisszió
évente 23,4 tval
mérsékl dik.

A projekt teljes beruőázási költséŐe,
illetve
elszámolőató
költséŐe
40.693.125 Ft, a projekt révén elért
összes költséŐ-meŐtakarítás pediŐ
1.346.948 Ft/év, amelyet teljes
eŐészében az éves enerŐiaköltséŐmeŐtakarítás tesz ki. A projekt
ŐazdasáŐossáŐát jellemz
bels
meŐtérülés ráta (BMR) értéke
0,98%.

40,69

32,55

A pályázat
eredményét l
füŐŐ

min. 60%

min. 60%

87,58

IŐényelt
támoŐatás:
87,577994

KEHOP

A pályázat
eredményét l
füŐŐ

min. 60%

min. 60%

84,31

IŐényelt
támoŐatás:
84,306930

VEKOP

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

MeŐvalósításá
nak kezdete:
2011.06.30
Megvalósítás
befejezése:
2011.11.04

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

225

A finanszírozás
forrása

KEOP

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A térséŐben a leŐf bb (tervezett) kerékpárútvonal a Duna partján őúzódó EuroVelo 6 sz. nemzetközi
kerékpáros útvonal. Eőőez az érintett kapcsolódás pontok a Majosőázánál és Dunaőarasztin vannak. A
Majosőázi csomóponttól DéleŐyőázán és Fels ványon keresztül, a Duna–Tisza csatornát keresztezve éri
el eŐy tervezett őálózati elem Alsónémedit. Dunaőaraszti eŐy távlati külterületi kerékpárúton keresztül
közvetlenül lesz elérőet , melyőez a jelen projektben meŐvalósítani kívánt Árpád utcán és Toldi Miklós
utcán keresztül vezetend kerékpárforŐalmi létesítmény közvetlenül kapcsolódik. Gyálról eŐyel re csak
Némedisz l iŐ van elképzelt kerékpárúti nyomvonal, Ócsa az Ócsai úton Alsónémedi dél-keleti őatáráról
közvetlenül elérőet lesz. Ezen őálózati elemőez közvetlenül kapcsolódna a jelen projekt keretében az 5.
sz.
f úton
kialakítandó
kerékpárút.
1/a szakasz: Az 5. sz. f úttal párőuzamosan foŐ őaladni a tervezett kerékpárút, a Temet és a Penny
Market közötti szakaszon, részben „erd ” m velési áŐú területen. Az 5. sz. f út burkolatának szélét l
7,0m-re párőuzamosan őalad a nyomvonal, fiŐyelve a kés bbiekben telepítésre kerül platán fák tervezett
helyére is. A tervezett burkolatszélesséŐ 2,6m, kétoldali nemes padka épül 0,5 – 0,5m szélesséŐben. A
tervezett
szakasz
enŐedélyének
száma:
KA/2152/14/2009.
1/b
szakasz:
KözviláŐítás
kiépítése
a
temet nél
Az 5. számú f út melletti meŐlév kerékpárút temet fel li véŐén a 21+715,50 - 21+815,50 km
szelvények között napelemes enerŐiaellátással kiépített közviláŐítási oszlopok kerülnek telepítésre. Eőőez
a meŐoldásőoz nem szükséŐes kábelalépítményt kiépíteni, üzemeltetési költséŐe pediŐ jóval kedvez bb a
őaŐyományos
közviláŐításőoz
képest.
űszaki Vállalkozói területet
Árpád
u.
–
Toldi
Miklós
u.:
kétoldali
kerékpáros
nyom
kerül
kijelölése
és
munkaőelyet
Az útszakasz az 5 sz. f útőoz a 22+880 km szelvényben csatlakozik. Az út szelvényezés szerinti bal
VEKOP-5.3.2.meŐközelít
önálló
oldalán a csomópontban eŐy buszmeŐálló találőató. JelenleŐ az utcából a meŐlév kerékpárút felé őaladó Alsónémedi
15-2016-00034
vonalvezetés
kerékpárút
kerékpárosok a csomópont két oldalán, rendezetlen és balesetveszélyes módon keresztezik a f utat. A
kialakítása
projekt során az Árpád utcában a kialakítandó északi oldali kerékpáros nyom a ŐyaloŐos átkel őelyen
kerül átvezetése az u. déli oldalára, valamint a f úton való átkelésnél biztonsáŐos átvezetése is kialakításra
kerül. Ezzel eŐyidej leŐ a f út 21+880 - 21+958 km szelvények között szintén a baloldalon átőelyezzük a
buszmeŐállót
úŐy,
őoŐy
az
a
f úton
való
átkelést
ne
akadályozza.
2. szakasz: Az 5 sz. f úton a jelenleŐi kerékpársáv szélesséŐe a forŐalmi sáv széle és a kiemelt szeŐély
között 1,25m, íŐy a fenti kialakítás a nyitott kerékpársáv követelményeinek (0,25m + 1,00m + 0,25m)
sem felel meŐ. Vélőet en az útszakasz forŐalmának köszönőet en is (OKA adatbázis, 2014 adatai
alapján: 8000 E/nap, ebb l 500 tŐk/nap) a kerékpárosok a kerékpársáv őelyett jellemz en inkább a járdát
veszik iŐénybe. A f út bal oldalán vezetett meŐlév kerékpárút a Kisfaludi utcánál ér véŐet. Mindezek
alapján kialakításra kerül eŐy, a f út bal oldalán, az útpályától szintben kiemelt, elválasztás nélküli
gyalogos-kerékpáros út. A kialakításőoz szükséŐes az útpálya és az inŐatlanőatár közötti keresztmetszeti
szélesséŐ a szakasz leŐnaŐyobb részén rendelkezésre áll. A leŐkritikusabb szakaszok a Kisfaludy u. illetve
a Haraszti út csatlakozásával szemközti járdák, szélesséŐük rendre 1,85m és 2,15m. Ezeken a őelyeken a
meŐlév útpálya maximum 0,90m szélesséŐben történ visszabontásával a szükséŐes 2.75m, sz kületben
min.2,55m gyalogos- és kerékpárút szélesséŐ elérőet . A meŐlév víznyel ket eleŐend oldal beöml s
víznyel kké átépíteni, ezzel minimalizálőató a beruőázás költséŐe. Az útpálya meŐlév 9.00m szélesséŐe
íŐy 8.00m-re csökken, mely a forŐalmi sávok számára továbbra is eleŐend .
3. szakasz: 5. sz. f út 24+354 – 25+370 km sz. (Halászy Károly u. – Ócsai út)A f út ezen szakaszán a
kétoldali zöldsáv mellett szervizút őúzódik. A meŐlév zöldsáv meŐőaŐyásával, a bal oldali szervizút
kerékpárúttá kerül átépítésre.
Két
közintézmény
KEOPenerŐetikai fejlesztése a
5.5.0/A/12Általános iskola és Iroda enerŐetikai korszer sítése
Alsónémedi
őatékonysáŐ
jeŐyében
2013-0448
Alsónémedin
Közintézmények
KEOPenerŐetikai korszer sítése a
5.5.0/A/12RéŐi m vel dési őáz, Opál őáz, 2 óvoda enerŐetikai korszer sítése
Alsónémedi
őatékonysáŐ
jeŐyében
2013-0308
Alsónémedin
Apaj KözséŐ
KEHOP-5.2.9Önkormányzatának
Apaj
16
enerŐetikai beruőázása
EnerŐetikai felújítás
KEHOP-5.2.9Áporka
Áporka településen
16
Önkormányzati
közintézmények
KEHOP-5.2.9Aszód
enerŐiaőatékonysáŐi
16
felújítása Aszódon
Felmerült probléma az intézet maŐas enerŐiaköltséŐének minél őatékonyabb csökkentése, ill. a jelenleŐi
rossz őatásfokú kazánparkjának környezetbarát korszer sítése. A mellékelt audit eredményeként leŐjobb
meŐtérülést eredményez beruőázás a meŐlév nyílt éŐéster , atmoszférikus kazánok kondenzációs
Szociális és MunkaüŐyi
tüzel berendezésekre történ cseréje, és épületfelüŐyeleti rendszer kiépítésének szükséŐesséŐe. 1996.óta
Minisztérium Aszódi
az intézet kazánparkja környezetbarát tecőnolóŐiának nem nevezőet , m szakilaŐ elöreŐedett, Őyakori
Javítóintézetének enerŐia
KEOP
karbantartást iŐényl , ezáltal rossz őatásfokú, maŐas költséŐen üzemeltetőet , melynél lényeŐesen jobb Aszód
meŐtakarítást célzó
5.3.0/A/09
őatásfokú tüzel berendezések vannak jelen évek óta. Az intézet m ködésére reálértékben eŐyre kevesebb
fejlesztése kondenzációs
pénz fordítőató, íŐy a szükséŐes fejlesztésekre a fenntartó nem tud forrást biztosítani, ezáltal az
kazánok beépítésével
intézmény zavartalan és folyamatos m ködtetése érdekében folyamatosan költséŐet kell csökkenteni. Az
intézetben utoljára 1996-ban volt enerŐetikai beruőázás, amikor az akkori központi, szén-tüzelés , Őáz
primer ő őordozó közeŐet termel kazánőáz meŐszüntetésével párőuzamosan új, Őáztüzelés

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

A pályázat
eredményét l
füŐŐ

326,41

IŐényelt
támoŐatás:
326,409977

VEKOP

?

23,61

20,07

?

70,87

60,24

2016.10.01

93296706

2016.09.01

105757288

2016.12.01

123829216

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

2010.09.30

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

226

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
kazánőázak létesültek minden épületben. Ez akkor őatalmas el relépés volt, mivel a f tés és
meleŐvízellátás költséŐe az akkor jó őatásfokú, meleg vizes, Őázüzem kazánőázaknak, a naŐy
ő veszteséŐ és a folyamatos meŐőibásodások miatt rendkívül költséŐes távvezeték őálózatnak a
meŐszüntetésével töredékére csökkent, de ez mára elavult, ŐazdasáŐtalan és őatalmas ő veszteséŐŐel jár,
mely őatással van az intézmény lakóinak a komfortérzetére is. A fentebb vázolt évek óta őúzódó
problémák miatt támoŐatás nélkül jelen projekt nem valósulőat meŐ, mivel az intézetnek semmilyen
tartalék forrása nincs az enerŐetikai fejlesztés finanszírozására, íŐy azt teljes eŐészében jelen pályázat
keretében valósítja meŐ. Ennek meŐfelel en a KEOP-5.3.0/A-kódszámú pályázat által biztosított 93 156
031 Ft biztosítja a fejlesztés pénzüŐyi keretét. Az intézet fontosnak találja, őoŐy a fiatalok az intézetb l
kikerülve könnyebben kapcsolódjanak be a társadalmi eŐyüttm ködésbe, pontosabban találják meŐ
őelyüket a viláŐban, minél több szakmai tudást szerezzenek, ezáltal naŐyobb eséllyel érvényesüljenek a
munkaer piacon. Ennek meŐfelel en az eŐészséŐes környezetőez való joŐ ma már az alapvet emberi
joŐok részét képezi. ÍŐy különösen fontos, őoŐy a fiatalok számára a meŐfelel min séŐ környezet
biztosítása, jelenleŐi korszer tlen, rossz őatásfokú kazánpark korszer sítése, környezetbarát tecőnolóŐiák
bevezetésének őasználatával. Ezáltal a kieŐyensúlyozott életkörülmények biztosításával a
környezettudatossáŐ leŐfontosabb záloŐa kerül meŐvalósításra az intézményben. A projekt célkit zése az
enerŐiaköltséŐek csökkentése, íŐy az intézmény m ködési költséŐeinek csökkentése a szakmai munka
támoŐatása, az enerŐia őatékonysáŐ növelése az intézmény m ködési stabilitása érdekében. A projekt
kivitelezésének költséŐei közvetlen és közvetett meŐtérülései naŐyrészt pénzben kifejezőet eredmények
lesznek, a őosszútávú környezeti meŐtérülést azonban nem vonőatjuk kétséŐbe. A min séŐtanúsítványok
alapján látőató, őoŐy az épületek enerŐetikai rendszerei pazarlóak, korszer sítésre van szükséŐ. A
fejlesztéssel az intézmény őatékonyabb enerŐiafelőasználást, eŐészséŐesebb környezetet, versenyképesebb
ŐazdasáŐot, fenntartőató er forrás-felőasználást, jobb életmin séŐet teremt nemcsak az intézmény lakói
számára, de táŐabb környezete számára is. F épület: JelenleŐi Őázkazánok kondenzációs kazánokra való
cseréje. Ez alapján bontásra kerül a 6db Alutőerm 100 Őázkazán, őelyette 7db Hoval T

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

na.

na.

a 3 intézményben a ŐázfoŐyasztás
jószerint nullára csökkent

191,65

162,90

Új
Szécőén
yi Terv

75,20

A
Környez
eti
és
Energiah
atékonys
áŐi
Operatív
Program

BaŐ
NaŐyközséŐ
Önkormányzatának
tulajdonában lév IŐlice
Napközi Ottőonos Óvoda,
KEOPTornacsarnok és Dózsa
5.5.0/B/12GyörŐy M vel dési Ház
2013-0236
épületenerŐetikai
fejlesztése
meŐújuló
enerŐiaforrás
őasznosítással kombinálva

A pályázat keretében a őárom önkormányzati tulajdonban lév épület (az óvoda, az iskola tornacsarnoka
Bag
és a m vel dési őáz) enerŐetikai szempontból teljesen meŐújult.

meŐvalósult
(2014.
szeptemberéb
en átadva)

28.

A település tulajdonában
lév
oktatási épületek KEHOP-5.2.9enerŐiaőatékonysáŐának
16-2016-00003
növelése

A TámoŐatási Kérelem keretein belül 3 épület fejlesztése mellett döntött az Önkormányzat. Ezen
épületek közül az Arany János Általános Iskola épülete esetében padlásfödém sziŐetelés, valamint
napelemes rendszer telepítése, az IŐlice Napközi Ottőonos Óvoda épületének esetében utólaŐos
padlásfödém ő sziŐetelés, valamint napelemes rendszer telepítése valósul meŐ, a PolŐármesteri Hivatal Bag
esetében pediŐ komplex épületenerŐetikai felújítás történik, mely maŐában foŐlalja a teljes épület
ő sziŐetelését, a nyílászárók cseréjét, valamint a födém és tet -ő sziŐetelést, meŐújuló enerŐiaőordozó
felőasználásával kombinálva.

Projekt
tervezett
befejezési
dátuma:
2017.08.31.

29.

Bernecebaráti
őárom
KEHOP-5.2.9középületének enerŐetikai
16
korszer sítése

27.

Bernecebaráti

na.

na.

folyamatban

53 032
899,00

2016.10.03

30.

BiatorbáŐy
kerékpáros KMOP-2.1.2/őálózatának fejlesztése
09-2009-0019

A kerékpárút- és járdaépítés közvetlen célja, őoŐy a nyuŐati lakóterületek ŐyaloŐos és kerékpáros
forŐalmát elvezesse a belváros, valamint a vasútállomás irányában. A kiépített kerékpárutakon, részben BiatorbáŐy
kerékpározásra alkalmas mellékutakon kerékpárral is biztonsáŐosan meŐközelítőetõ lett a városközpont.

2010.06.01.2011.09.30.

-

31.

BiatorbáŐy Funkciób vít
városfejlesztése
KMOP-2009Kerékpárút
építés 5.2.1/B
projektelem

A projekt több elemb l áll, amelyek a torbáŐyi városrész fejlesztésére szolŐálnak, többek között
BiatorbáŐy
el seŐítve a kerékpáros közlekedést.

2011.03.012016.09.23..

-

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

75,20

EŐyéb
meŐjeŐyzés

-

Pátyi út- Szily Kálmán u. közötti
járda és kerékpárút kiépítése
útépítés,
forŐalomtecőnika,
csapadékvíz elevezetés kiépítés,
zöldterület revitalizáció.

38,90

31,12

EU
támoŐatá
_
s és saját
forrás

-

A Szily Kálmán utcától meŐépült
kerékpárút építést folytatta a
viaduktig.

1 238,54

725,34

EU
támoŐatá
s és saját
forrás
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Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Projekt címe

32.

BiatorbáŐy Funkciób vít
városfejlesztése
KMOP-2009Zöld
szíve
proŐram 5.2.1/B
projektelem

33.

BiatorbáŐy
Önkormányzat
intézményeinek
épületenerŐetikai
korszer sítése

34.

35.

36.
37.
38.

39.

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A projekt több elemb l áll, amelyek a torbáŐyi városrész fejlesztésére szolŐálnak, többek között
BiatorbáŐy
zöldterületfejlesztésre.

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

2011.03.012016.09.23..

-

Város
KEOP5.5.0/B/122013-0240

BiatorbáŐy

A biatorbáŐyi Gizella
Ottőon kazáncseréje és KEOP
f tési
rendszerének 5.3.0/A/09
korszer sítése

A projekt által érintett BoldoŐ Gizella Ottőon a BoldoŐ Gizella Alapítvány tulajdonában van. A
projektőelyszín az ottőon épülete, amely BiatorbáŐyon, a BoldoŐ Gizella utca 1. szám alatt találőató.
JelenleŐi őelyzet bemutatása: A pályázat a Gizella Ottőon épületenerŐetikai felújítására,
f téskorszer sítésre irányul. A jelenleŐi kazánok 9 éves Ferolli típusok, 112 kW teljesítménnyel, nyílt
éŐéstérrel, álló öntöttvas taŐos kazántesttel. A berendezések az üzemük alatt elöreŐedtek, sok
karbantartást iŐényelnek, az eŐyik kazán már üzemen kívül lett őelyezve, míŐ a másiknak is sajnos iŐen
rosszak az üzemeltetési feltételei. Beépítésük idején is már eŐy elavult tecőnolóŐiát képviseltek. Az ottőon
rendeltetéséb l eredend en eŐy folyamatos, meŐbízőató üzemet iŐényel, melyet a két meŐlév kazánnal
nem leőet biztosítani. A kazánőázi csövek ő sziŐetelésének állapota nem meŐfelel , sok őelyen őiányos,
íŐy sok őulladékő keletkezik a kazánőáz őelyiséŐben. Az alapítvány, valamint az ottőon rövid
bemutatása: A BoldoŐ Gizella Alapítvány 2001 óta m köd kiemelten közőasznú szervezet. Az
Alapítvány célja, őoŐy BiatorbáŐyon és környékén él , vaŐy letelepedni szándékozó id s, beteŐ emberek
számára méltó és emberi, öreŐséŐüknek, beteŐséŐüknek meŐfelel körülmények álljanak rendelkezésre.
Az Alapítvány képviseletét Majorné EŐri Krisztina látja el. A pályázat tárŐyát is jelent Gizella Ottőont
pénzüŐyileŐ stabilan m ködteti, melyőez nemzetközileŐ is elismert tekintély szakembereket is bevon. A
őáromszintes 2000 m2-es épületben eŐy, illetve két személy előelyezésére alkalmas lakrészeket alakítottak
ki, sok közös őelyiséŐŐel, télikerttel, étteremmel és eŐy kápolnával. A őáz minden részét teljes érték en
őasználőatják mozŐáskorlátozottak is. Elvárt eredmények: A fejlesztések eredménye els sorban a
BiatorbáŐy
munka- és bentlakásos körülmények jelent s javulásában, valamint enerŐia-meŐtakarításban foŐ
jelentkezni: 91 GJ alapenerŐiaőordozó meŐtakarítás, valamint bruttó 363 e Ft-os költséŐmeŐtakarítás
keletkezik évente a projekt meŐvalósulásának köszönőet en. JelenleŐi állapotban az összes enerŐiaköltséŐ
2008. évében bruttó 5 012 e Ft, mely a fejlesztést követ en bruttó 4 044 e Ft-ra csökken. A projekt bels
meŐtérülési rátája 7,72 %. A pályázat keretében évente 9 tonna CO2/év meŐtakarítás keletkezik, mely
elszámolőató költséŐre vetítve 665 e Ft/tonnát jelent; míŐ a projekt 161 GJ alapenerŐiaőordozó
meŐtakarítást eredményez; melyet, őa az elszámolőató költséŐre vetítjük, akkor azt kapjuk, őoŐy 1 GJ
meŐtakarításőoz 36 e Ft beruőázási költséŐ járul. TámoŐatás nélkül meŐvalósulna uŐyan a kazáncsere,
azonban min séŐbeli különbséŐ lenne a két alternatíva esetén a kazánok között. Célok: A projekt célja
eŐy olyan beruőázás meŐvalósítása, amellyel az épület enerŐia-takarékossáŐa, illetve - őatékonysáŐa
fokozőató. Fontos szempont, őoŐy az ottőon f tési rendszerének részleŐes korszer sítésére olyan típusú
berendezések kerüljenek kiválasztásra, amelyek optimálisan meŐfelelnek az olcsóbb üzemeltetés, a
kedvez beruőázási költséŐek, az esztétikus kialakítás és a jó komfort követelményeknek. Közvetett
célunk az enerŐetikai rendszereink racionalizálásán keresztül a Őlobális környezetterőelés csökkentése. A
beruőázás ütemezése: A kivitelezés várőatóan közvetlenül a pályázat befoŐadását követ en 2010. január
1-én kezd dik és leŐkés bb 2010. március 31-éiŐ foŐ tartani. A projektmenedzsment tevékenyséŐet a
projekt teljes őosszában fenn foŐjuk tartani. A nyilvánossáŐ tevékenyséŐet 3 őónapban foŐjuk
beütemezni.

űpületenerŐetikai
fejlesztések a budakalászi
önkormányzati óvodákban
Középületek
kiemelt
jelent séŐ
épületenerŐetikai
fejlesztése

KEOP5.3.0/A/092009-0061
KEOP
5.7.0/15

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

-

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

Komplex eŐybefüŐŐ közterületfejlesztés valósult meŐ, mely
összeköti a városközpontot és a
torbáŐyi alközpontot. A viadukt
alatti terület és patakpart rendezésre
került.
Sétányok, szabadtéri
színpad, piően k, parkolók kerültek
kialakításra. A viadukt melletti
lépcs a ŐyaloŐos és turista forŐalom
számára biztosít leőet séŐet a
viadukt tetejére való eljutásőoz.
Olyan köztér alakult ki, mely méltó
őelyszíne a rendezvényeknek, a
szabadid eltöltésének eŐyaránt.

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

1 238,54

725,34

351,01

298,36

49,63

32,45

2009.12.20

Budakalász

Pomázi úti Óvoda ő sziŐetelése, nyílászárócsere, tet sziŐetelés

Budakalász

KMOP 2.1.2Kerékpárút-őálózat továbbfejlesztése Budakalászon
Budakalász
2007
EnerŐetikai beruőázások KEHOP-5.2.9Budakalász
Budakalászon
16
A projekt célja a meŐújuló enerŐiaőordozó felőasználáson alapuló enerŐiaellátás arányának növelése a
NapviráŐ Id sek Ottőonában. Célunk, őoŐy a fejlesztéssel az Ottőon csökkentse a m ködése során a
NapviráŐ Id sek Ottőona
KMOP 3.3.3- környezet terőelését, a lakóinak olyan enerŐiaőordozó felőasználásával biztosítsa a ő enerŐia ellátását,
meŐújuló enerŐiaőordozó
Budakalász
11
ami kimerítőetetlenül rendelkezésre áll. Rövidtávú célunk a meŐújuló enerŐiafelőasználás meŐkezdése,
felőasználásának növelése.
őosszútávú célunk fokozatosan áttérni a meŐújuló enerŐiafelőasználásra, az ottőon m ködésévek
kapcsolatba őozőató környezet terőelést minimálisra csökkenteni. A projekt célcsoportja az ottőon lakói.

kezdés:
2015.nov.30

Az
enerŐiafelőasználás
a felére csökkenőet

32,25

Kerékpárút fejlesztés

174,12
64 347
531,00

2016.10.03

2012.09.01
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meŐjeŐyzés

EU
támoŐatá
_
s és saját
forrás

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A PolŐármesteri Hivatal, a
Szécőenyi Általános Iskola
és a PitypanŐ Óvoda KMOP 3.3.3meŐújuló enerŐia alapú 13
fejlesztése napelemekkel
Budakeszin
VEKOP 5.3.2Kerékpárút fejlesztés
15
űpületenerŐetikai
felújítások
Budakeszi
KEHOP-5.2.9Város intézményein a
16
KEHOP-5.2.9-16 pályázati
konstrukció keretében
Hálózatra
kapcsolt
fotovoltaikus
rendszer
KMOP-3.3.3meŐvalósítása a budaörsi
09-2010-0026
Kamaraerdei
Óvoda
épületén
Illyés Gyula Gimnázium és
KözŐazdasáŐi
KMOP-3.3.3Szakközépiskola
13-2013-0067
intézményére napelemes
rendszer telepítése
A Budaörsi 1. Számú
Általános Iskola meŐújuló KMOP-3.3.3enerŐia alapú áramtermelés 13-2013-0077
fejlesztése
A Budaörsi Városőáza
KMOP-3.3.3meŐújuló enerŐia alapú
13-2013-0078
áramtermelés fejlesztése

47.

Kerékpárút-őálózat
fejlesztése Budaörsön

48.

űpületenerŐetikai felújítás KEHOP-5.2.9Budaörs településen
16-2016-00002

KMOP-2.1.209-2009-0004

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
k élvezik els sorban a meŐújuló enerŐiaőordozó felőasználás növelésének az el nyeit. A projektben
napkollektort és leveŐ -víz ő szivattyút telepítünk az épületeŐyüttesre. A fejlesztés nem enŐedélyköteles.
Az épület előelyezkedése ű-D tájolású, a déli tet ideális körülményeket teremt a berendezések
előelyezésére. A beépítésre kerül kapacitás az Ottőon ő enerŐia szükséŐletének az 50%-át képes fedezni
a számítások alapján. A projektben kett tecőnolóŐia beépítése történik: LeveŐ -víz ő szivattyú, amelyet
naŐyon röviden úŐy tudnánk jellemezni, mint eŐy leveŐ ő forrással üzemel , villamos f t - (ő t )
berendezés. 12 db Mitsubisői ZUBADAN HRP125 Qf: 16 kW típusú leveŐ s ő szivattyút választunk ki
a f tés, HMV és a medencef tés kiváltására. EŐy leveŐ -víz ő szivattyú teljesítményét jelent sen
befolyásolja a küls ő mérséklet alakulása. Mivel a berendezés ő forrása a küls leveŐ , ezért minél
alacsonyabb ennek ő mérséklete, annál naŐyobb enerŐia-befektetéssel tudjuk a szükséŐes enerŐiát
kinyerni bel le. Ebb l következik, őoŐy eŐy leveŐ -víz ő szivattyú jelleŐŐörbéje lineárisan csökken
(deŐresszív) jelleŐ , míŐ az épületek ő szükséŐleti jelleŐŐörbéje lineárisan növekv jelleŐ a küls
ő mérséklet csökkenésének viszonylatában. A jelleŐŐörbe meredekséŐe jelent sen befolyásolja a
tényleŐes méretezési állapotnál (-11 °C és -15 °C közötti küls ő mérsékletnél) kinyerőet teljesítményt,
amely dönt en befolyásolőatja a kiválasztott készülék naŐysáŐát. Nyári id szakban teljes eŐészében
füŐŐetleníteni tudjuk a ő termelést a ŐázfoŐyasztástól. A télid szakban úŐy szabályozzuk a rendszert,
őoŐy 0 C foknál a ő szivattyúk leállnak és a réŐi kondenzációs f tési Őázkazán lép m ködésbe. A 0 C
őatár a COP átlaŐos értékét növeli és ŐazdasáŐossá teszi az üzemeltetést. A váltópont pediŐ abból a
szempontból fontos, őoŐy melyik az a küls ő mérséklet, amely alatt mindenképpen be kell vetnünk
valamilyen kieŐészít ő termel t, leŐyen az beépített villamos f t betét vaŐy eŐyéb ő t termel
meŐoldás. H szivattyú 12 db f tési teljesítmény 14 kW összesen: 168 kW Napkollektoros rendszer. A
szükséŐes teljesítményt 30 db VIESSMANN Vitosol 200-F Őyártmányú álló síkkollektor biztosítja a
cseréptet re szerelve. A kazánőázőoz a kollektoroktól keményforrasztott réz cs vezetékpár készül ő álló
sziŐeteléssel, NÁ35 méretben. A víz kerinŐtetését a VIESSMANN szolár f tési eŐyséŐ biztosítja, a
szükséŐes kieŐészít és biztonsáŐi elemekkel A meŐlév bojlerek elbontása után 3 db 1000 literes, 2
cs kíŐyós VIESSMANN bojler kerül beépítésre, az alsó cs kíŐyót a napkollektorok f tik
el nykapcsolással, a fels cs kíŐyóra a kazánok tudnak szükséŐ esetén ráf teni. A meŐlév cirkulációs
szivattyút naŐyobbra kell cserélni. Kiépítésre kerül a padlóf tési körre eŐy direkt ő cserél s, szolár f tés
ráseŐítés, termosztatikus szabályzó szeleppel. A őálózat meŐfelel m ködéséőez beszabályozó és
motoros szelepek, szivattyú és szolár leválasztó ő c

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

A PolŐármesteri Hivatal, a Szécőenyi Általános Iskola és a PitypanŐ Óvoda meŐújuló enerŐia alapú
Budakeszi
fejlesztése napelemekkel Budakeszin

2014.04.02

Budakeszi közlekedésbiztonsáŐának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése.

Budakeszi

2016.10.01

118,66

Budakeszi

2016.08.01

234 516
219,00

Fotovoltaikus rendszer kiépítése

Budaörs,
Kamaraerdei
Óvoda

2011-2012

59 GJ/év (2017-re)

napelemes rendszer kiépítése

Budaörs,
Gimnázium

2014-2015

1027.8
(2020-ra)

napelemes rendszer kiépítése

Budaörs, 1.
sz. Általános
Iskola

1905.07.07

napelemes rendszer kiépítése

Budaörs,
Városőáza

1905.07.07

kerékpárútfejlesztés

épületek enerŐiaőatékony korszer sítése

Budaörs,
Budapesti
köziŐazŐatási
őatár-Árok u.
Budaörs,
Herman Ottó
Általános
iskola, Kesjár
Csaba
Általános
iskola, Rózsa

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

99,91

2010-2011

OSZTÁLY

118,66

15.25t/év
(2017-re)

15 kW teljesítmény fotovoltaikus
rendszer került meŐvalósításra

35,91

21,54

KMOP

266.89 t/év
(2020-ra)

49,92
kW
összteljesítmény
áramtermel napelemes rendszer
előelyezését valósult meŐ

48,63

48,63

KMOP

1018.8 GJ/év
(2020-ra)

264.55 t/év
(2020-ra)

49,92
kW
összteljesítmény
áramtermel napelemes rendszer
előelyezését valósult meg

44,15

44,15

KMOP

1018.8 GJ/év
(2020-ra)

264.55 t/év
(2020-ra)

49,92
kW
összteljesítmény
áramtermel napelemes rendszer
előelyezését valósult meŐ

44,15

44,15

KMOP

4,2 km új kerékpárút

157,50

67,72

KMOP

242,52

242,52

KEHOP

GJ/év

2017-2018
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TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)
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folyamatban
lév
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Sorszá
m

49.
50.
51.

52.

53.

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

CsillaŐjáró
Fejleszt őáz
enerŐetikai rekonstrukciója
A budaörsi távő rendszer
enerŐetikai korszer sítése

KMOP 3.3.3CsillaŐjáró Fejleszt őáz enerŐetikai rekonstrukciója
13
KEHOP-5.3.117
KMOP 2.1.2Kerékpárút fejlesztés
HivatásforŐalmi kerékpárút fejlesztés BuŐyi NaŐyközséŐ területén:
2007
A projekt meŐvalósításával BuŐyi NaŐyközséŐ Önkormányzatának els dleŐes célja a őelyi, lakossáŐi
kerékpár-őasználat elterjedésének ösztönzése eŐy új, őivatásforŐalmi kerékpárút meŐépítésével és ezzel
párőuzamosan a közséŐ más, meŐlev kerékpárútjainak őálózatba kapcsolásával. A projekt során 2009 m
új kerékpárút épül meŐ, a beruőázásőoz közbeszerzés, tervezés, könyvvizsŐálat, m szaki ellen rzés,
nyilvánossáŐ szolŐáltatások kapcsolódnak, részben küls s teljesítést alkalmazva. A projekt építési költséŐe
bruttó 58 849 938 Ft, az iŐénybe vett szolŐáltatások bruttó költséŐe 3 221 250 Ft. A meŐpályázott
Kerékpárút-őálózat
KMOP 2.1.2- támoŐatás összeŐe 49 656 950 Ft, az önrész összeŐe 12 414 238 Ft, amelyet a 2010. évi költséŐvetésbe
fejlesztése
BuŐyi
09
foŐ a képvisel testület betervezni. A projekt meŐvalósítását terveink szerint 2010. február 1-én (Hétf )
NaŐyközséŐben
kezdjük el, a projekt a szakmai és pénzüŐyi elszámolás benyújtásával 2010. november 5-én (Péntek) zárul.
Becsléseink szerint a meŐépítend kerékpáros létesítmények várőató felőasználóinak a száma 600-700
f /nap felett lesz. A projekt meŐvalósulásának eredményeként élénkül , eŐyre naŐyobb kerékpáros
forŐalmat, a közintézmények és közszolŐáltatások őatékonyabb és biztonsáŐosabb elérőet séŐét,
csökken Őépjárm forŐalmat, eŐészséŐesebb és környezet-központúbb mentalitást várunk. A beruőázás
meŐvalósításával BuŐyi NaŐyközséŐben összesen 4573 m összefüŐŐ , őálózatszer kerékpárút jön létre.
űpületenerŐetikai
felújítások CeŐléd Város
KEHOP-5.2.9intézményein a KEHOPenerŐetikai korszer sítés CeŐléd 4 közintézményén (nyílászárócsere, őomlokzatfelújítás)
16-2016-00042
5.2.9-pályázati konstrukció
keretében

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település
utcai épület

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

Budaörs

2014.04.02

Budaörs

2017.09.01

820 349
591,00

Bugyi

2008.07.212009.04.30

98,62

Bugyi

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

9,97

78,10

40283

CeŐléd

2017.04.102017.12.31.

2446,4714

137,96

JelenleŐ
támoŐatási
szerz dés
meŐkötése történt meŐ, a kivitelezés
el készületei zajlanak.

248,12

248,12

54.

CeŐléd Város KözviláŐítás
KEOPenerŐiatakarékos átalakítása
5.5.0/A/12(Belváros, űszaki lakótelep,
2013-0168
ÖreŐsz l -Kertváros)

KözviláŐítás korszer sítése, enerŐiatakarékos lámpatestek felszerelése.

CeŐléd

2013.12.112015.11.25

2828,66

264,423

2381 db enerŐiatakarékos lámpatest
felszerelése

392,10

333,28

55.

CeŐléd Város KözviláŐítás
enerŐiatakarékos átalakítása KEOP(Keleti
kertváros, 5.5.0/A/12Cifrakertd l ,
Nyugati 2013-0169
kertváros)

KözviláŐítás korszer sítése, enerŐiatakarékos lámpatestek felszerelése.

CeŐléd

2013.12.112015.11.25

2231,86

208,634

1918 db enerŐiatakarékos lámpatest
felszerelése

310,53

263,95

56.

Budai
építése

A projekt célja a CeŐlédi KistérséŐben a őelyközi kerékpáros őivatásforŐalmi közlekedés el seŐítése. A
fejlesztés eredményeként a kistérséŐi szolŐáltatások biztonsáŐosan elérőet vé válnak a balesetek száma CeŐléd
csökkenőet.

2011.április
11.- 2011.
november 20.

57.

CeŐléd
északi-ipari
kereskedelmi övezetének VEKOP-5.3.2becsatolása
a
városi 15-2016-00026
kerékpárőálózatba

a Jászberényi út Malomtó szél és Ipartelepi út közötti, a 311. számú orszáŐos közút vasúti felüljáróját is
CeŐléd
maŐában foŐlaló szakaszán kerékpáros és ŐyaloŐos közlekedésre alkalmas utak építése valósulőat meŐ

2016.09.012017.12.31.

58.

CeŐléd KöztársasáŐ utcai
óvoda és Táncsics Miőály
Általános Iskola (Eötvös
KEOPtéri épülete) enerŐetikai
5.5.0/B/12korszer sítése
meŐújuló
2013-0123
enerŐiával,
nyílászáró
cserével,
utólaŐos
ő sziŐeteléssel

úti

kerékpárút KMOP-2.1.209-2009-0011

Pesti Úti Óvoda KöztársasáŐ Utcai TaŐóvodája, nyílászáró csere, őomlokzati ő sziŐetelés, lapostet
sziŐetelés

CeŐléd

A finanszírozás
forrása

2015.08.24. 2016.12.12
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OSZTÁLY

nem releváns

nem releváns

nem releváns

A kerékpársáv és kerékpárút
építésének
eredményeként
a
meŐlév települési őálózat b vül,
bekapcsolva a őálózati elemek közé
nem releváns
a Kenderföld városrészt, az ÖreŐsz l k zártkertet, a Termál-fürd és
Szabadid központot az üdül faluval
egyetemben.
Kialakított
kerékpárforŐalmi
létesítmények őossza 1 km,
Kialakított
új,
nem releváns forŐalomcsillapított övezetek száma
1
db,
Kialakított
új,
forŐalomcsillapított övezetek száma
1 db.
Új tet - és őomlokzati ő sziŐetelést
kapott. Az elöreŐedett, min séŐüket
vesztett réŐi nyílászárók lecserélésre
kerültek új m anyaŐ nyílászárókra.
Az épület ő meŐtartó képesséŐe
jelent sen n tt, meŐsz ntek a
korábbi párosodási Őondok, és
őuzatproblémák. Az épületben lév
nem releváns ő érzet javult, a nyílászárók sokkal
könnyebben m ködnek. A csere
őozzájárult a f tési költséŐek
csökkenéséőez
a
őideŐebb
id szakban.
Az
új
ablakok
ellenállóbbak,
élettartamuk
őosszabb, íŐy remélőet leŐ újabb
évtizedekiŐ
nem
kell
Őondoskodnunk ezek cseréjér l.

230

195,25

293,80

45,63

vissza
nem
térítend
támoŐatá
s
vissza
nem
térítend
támoŐatá
s
vissza
nem
térítend
támoŐatá
s

195,25

vissza
nem
térítend
támoŐatá
s

293,80

vissza
nem
térítend
támoŐatá
s

29,03

vissza
nem
térítend
támoŐatá
s

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

59.

60.

61.

62.
63.
64.

65.

66.
67.

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Naper m
kialakítása a
Toldy Ferenc Kórőáz és
Rendel intézetben
Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása
a
CeŐlédi
Szakképzési
Centrum
épületein
N vérszálló
épületek
enerŐetikai felújítása

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

134,97

134,97

tervezett:
2014.08.192015.10.30

KMOP
09

3.3.3- CeŐlédi KistérséŐi Szociális SzolŐáltató és Gyermekjóléti Központban napkollektorok előelyezése a
CeŐléd
meleŐvízellátás biztosítása érdekében

2010.04.01

23,44

KMOP
09

3.3.3-

PőleŐon Consult Kft. Napelemmel való ellátása

CeŐléd

2010.04.01

11,54

KMOP
13

3.3.3-

Napelemes rendszer telepítése a Nyudíjbiztosítási IŐazŐatósáŐ intézményére

CeŐléd

2013.09.27

30,04

KMOP
13

3.3.3-

Toldy Ferenc Kórőáz és Rendel intézet napkollektoros rendszer kiépítése

CeŐléd

2013.12.31

71,69

KEHOP-5.2.316

CeŐléd

2016.12.06

290 000
000,00

KEHOP5.2.11-16

CeŐléd

2017.04.01

102 661
520,00

KEHOP5.2.11-16

CeŐléd

2017.09.01

136 110
845,00

KEHOP5.2.10-16

CeŐléd

2017.03.01

A ceŐlédi kórőáz épületét az elmúlt évek során folyamatosan fejlesztették újították. A leŐutóbbi fejlesztés
az intézmény pszicőiátriai épület eŐyüttesén történt, aőol uniós támoŐatás keretén belül enerŐetikai
pályázat útján (KEOP-5.3.0) felújításra került az épület. Kicserélésre kerültek a nyílászárók és
ő sziŐetelésre került sor a őomlokzati falakon illetve a lapostet s födémen. Jelen projektünk keretén
3.3.3- belül erre az épületrészre kívánunk napelemrendszert telepíteni. A napelem JA Solar JAP6-235
CeŐléd
polikristályos napelem modul névleŐes teljesítménye: 235Wp Üresjárási feszültséŐ: max. 37,34V NévleŐes
üzemi feszültséŐ: 29,56V Rövidzárási áram: max. 8,40A NévleŐes üzemi áram: 7,95A Maximális
megengedett rendszer feszültséŐ: 1000Vdc M ködési ő mérséklet tartomány: -40C?.+85C Méret: 1650 x
991 x 46mm, tömeŐ: 19,5kŐ/db A napelemeket az erre a célra kialakított síktet s szerkezetre őelyezzük
fel.

90 444
232,00

2012.06.04

A projekt néŐy területet ölelt fel: 1. A volt őonvédséŐi lakótelep épületeinek távő csatlakozása 2. H távvezeték szakaszok cseréje kett ütemben 3. A Szent Imre őerceŐ utcai szolŐáltatói ő központ CeŐléd
ő cserél blokkjainak cseréje 4. Felőasználói ő központ szétválasztása

2008.05.01

A Toldy Ferenc Kórőáz-Rendel intézet EŐyszemélyes Nonprofit Közőasznú Kft alapítója és
eŐyszemélyes tulajdonosa CeŐléd Város Önkormányzata. Az intézet új szervezeti formájában 2008.
január 1-én kezdte meŐ m ködését. A kórőáz őárom telepőelyen biztosít eŐészséŐüŐyi szolŐáltatást. A
fekv beteŐ ellátás eŐy telepőelyre koncentrálódik a további két telepőelyen a rendel intézet, illetve a
tüd Őondozó szolŐáltatásai veőet k iŐénybe. A ŐyóŐyintézet feladata a területi ellátási kötelezettséŐének
meŐfelel en, a F városi és Pest MeŐyei EŐészséŐbiztosítási Pénztárral kötött szerz désben
meŐőatározott ellátási területen lakó járó beteŐek, illetve fekv beteŐek vizsŐálata, ŐyóŐykezelése, ellátása,
a járóbeteŐ-szakrendeléseken, Őondozókban, kórőázi osztályokon és a kórőázi osztályok ambulanciáin. A
Toldy Ferenc Nonprofit Közőasznú Kft. Cél-Pest meŐye járó- és fekv beteŐ szakellátásának leŐnaŐyobb
eŐészséŐüŐyi szolŐáltatója. A beteŐellátásőoz 740 finanszírozott áŐynyi kapacitás áll rendelkezésre,
melyb l 468 az aktív 272 pediŐ krónikus min sítés . A területi ellátás kötelezettséŐ 22 településen 167
CeŐléd
ezer lakosra terjed ki. Járó beteŐ szakellátást 27 szakmában, 54 szakrendelés keretében, őeti 1405
szakorvosi óra kapacitással véŐzi. Az intézet 2009. január véŐi statisztikai állományi létszáma 820 f . A
ŐyóŐyintézet 1970-ben a naŐy kórőáz-fejlesztési őullám eŐyikeként átadott 7 emeletes tömbépület. A tárŐy
épület a Toldy Ferenc Kórőáz- és Rendel intézet szerves részét képezi, őelyileŐ CeŐléd városában a
Törteli u. 1-3. sz. alatt találőató. Az épületeŐyüttes az inŐatlan délkeleti részében kapott őelyet, az
épületek közül ez van a f épülett l a leŐtávolabb. Az épület az 1970-es évek közepén épült, jellemz en a
kornak meŐfelel lapostet s stílusban. A pszicőiátriai tömb jól eltaŐolt kialakítással bír. Az öt, különálló
eŐyséŐ képezi az osztály eŐészét úŐy, őoŐy a kórtermekkel ellátott, naŐyban őasonló részeket (I-III-V.
épületszárny) földszintes nyaktaŐok kötik össze. A kórtermes épületrészek kétszintes (földszint + emelet)
kialakításúak. Az épülettömb korának meŐfelel anyaŐokból épült: B-38-as téŐla tartófalazat készült
kétoldali vakolással, a küls őomlokzat pediŐ kerámia mozaikburkolatot kapott. JelenleŐ statikai állapota

2011.02.08

68.

NapenerŐia
őasznosítás KMOP
CeŐlédi Kórőázban
11

69.

A ceŐlédi távő rendszer
energetikai korszer sítése, KEOP
új foŐyasztók távő re 5.4.0/12
csatlakoztatása

70.

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

A fenti meŐvalósulási őelyszíneken épületenerŐetikai korszer sítést tervezünk. A projektben érintett
épületek a következ k: 1. épület, CeŐléd, Rákóczi u. 22-24, "A" épület 2. épület, CeŐléd, Rákóczi u. 2224, "B" épület 3. épület, CeŐléd, Rákóczi u. 22-24, "C" épület A projekt keretében tervezett beruőázások:
- RészleŐes őomlokzati ő sziŐetelés (12 cm EPS általános/XPS lábazati zónában); - Teljes
nyílászárócsere (kétréteŐ ő sziŐetel üveŐezéssel); - Lapostet ő sziŐetelése az 1.-es és 2.-es épületen CeŐléd
(25 cm lépésálló EPS) és új vízsziŐetelés készítése; - Padlásfödém ő sziŐetelése 3.-as épületen (25 cm
ásványŐyapot); - F tési rendszer ő termel - ő leadó oldali felújítása (kazáncsere kondenzációsra, új
szabályozás kiépítése, termosztatikus szelepek felszerelése, radiátorcsere az 1-es jel épületben); - HMV
rendszer felújítása (kapcsolt meleŐvíz-termelés kialakítása, indirekt tároló előelyezése);

A
CeŐlédi
Rend rkapitánysáŐ CeŐléd, KEOPRákóczi u. 22-24. Hrsz: 5.6.0/12-20142731/2 alatt lév 3 épület 0011
enerŐetikai korszer sítése
Napkollektorok
előelyezése
a
meleŐvízellátás biztosítása
érdekében
Áramtermelés
és
értékesítés fotovoltaikus
rendszer
seŐítséŐével
CeŐléden
Napelemes
rendszer
telepítése
a
Nyudíjbiztosítási
IŐazŐatósáŐ intézményére
Kórőáz
napkollektoros
rendszer kiépítése
Szent Kereszt Katolikus
Általános Iskola és Óvoda
enerŐetikai felújítása

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

Hatékony
enerŐiafelőasználással
a
KEOP
Toldy Ferenc Kórőáz
5.3.0/A/09
fenntartőatósáŐának
javításáért
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A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
szemrevételezéssel méŐ meŐfelel (az esztétikai, repedési őibákkal is), azonban enerŐetikai min séŐe már
kívánnivalót őaŐy maŐa után! A különböz épületszerkezetek mindeŐyike enerŐetikailaŐ elavult, cserére,
illetve felújításra szorul! A közel 245 ezres lélekszámú terület sürŐ sséŐi ellátását az Psycőiatriai osztály,
míŐ a reőabilitációs ellátás eŐy részét illetve a Őeronto-psycőiatriai ápolást a II. Pszicőiátriai osztály
biztosítja. Az osztály két részb l áll, a 85 áŐŐyal m köd aktív és 93 áŐyas reőabilitációs részleŐb l. Az
osztály felvev területe a volt ceŐlédi, naŐyk rösi, naŐykátai és monori járás. A tervezett fejlesztés célja
nem csak az enerŐiaőatékonysáŐ és enerŐiatakarékossáŐ fokozása, őanem őoŐy az épület enerŐia
takarékossáŐának fokozása mellett az ott dolŐozók, és a beteŐek komfort érzetét is növelje a
projektŐazda, el seŐítve ezzel a beteŐellátás min séŐének javításáőoz. Az intézmény jelen pályázat
keretében az épület küls őatároló szerkezeteinek a ő sziŐetelését valamint a nyílászárók cseréjt tervezi
meŐvalósítani. A tervezett PS ő sziŐetelés vastaŐsáŐa mind a küls fal, mind pediŐ a tet esetén 12 cm. A
beépítésre kerül őomlokzati m anyaŐ keretes nyílászáróknak 1,1 W/m2K a ő átbocsátási tényez jük.

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

71.

Elastic'91
Kft
telepőelyének enerŐetikai KEOP
őatékonysáŐ fokozási célú 5.3.0/A/09
felújítása

Az Elastic'91 Kft f profilja a fürd ruőák Őyártása, de szállítmányozással, asztalosipari termékekkel is
foŐlalkoznak. JelenleŐ a céŐ üzeme CeŐléd város bels területén m ködik, aőol a tovább fejl dés nem CeŐléd
volt leőetséŐes. Emiatt a vállalkozás meŐvásárolta a Küls -Törteli út melletti ipari épületek eŐ

2011.07.15

72.

MeŐújuló enerŐiaőordozó
KMOP-3.3.3felőasználása
11-2011-0113
CeŐlédbercelen

jelen projekt keretében őárom intézményét korszer siti meŐújuló enerŐiaforrásokon alapuló villamos
CeŐlédbercel
enerŐia el állítás útján

2012.09.302012.12.31

66,24

KMOP-3.3.313-2013-0121

jelen projekt keretében két iskola épületének korszer siti meŐújuló enerŐiaforrásokon alapuló villamos
CeŐlédbercel
enerŐia el állítás útján

2014.07.02 2014.09.29

KEHOP
5.2.9.16-201600009

jelen projekt keretében két intézményét korszer siti meŐújuló enerŐiaforrásokon alapuló villamos enerŐia
CeŐlédbercel
el állítás útján

73.
74.

MeŐújuló enerŐiaőordozó
felőasználás
CeŐlédbercelen
EnerŐetikai
beruőázás
CeŐlédberceli
Intézményekben

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

0,1

A
napelemtelepítéssel
villamosenerŐiatermelés fedezi
foŐyasztás 98%-át

a
a

60,00

54,00

89,624

0,1

A
napelemtelepítéssel
villamosenerŐiatermelés fedezi
foŐyasztás 98%-át

a
a

33,00

33,00

2016.10.13 2017.09.30

118,43

0,1

a kivitelezés 2017. május őónapban
kezd dik meg

74,00

74,00

Több mint 50% Őáz
meŐtakarítást
értünk
f téskorszer sítéssel
ő sziŐeteléssel

74,00

56,00

energiael
a
és

75.

EnerŐetikai
fejlesztés KEOPCeŐlédbercel közoktatási 5.3.0/A/09intézményében
2010-0250

A projekt célja az Eötvös József Általános Iskola és Zene Iskola ő sziŐetelése, nyílászáróinak cseréje,
CeŐlédbercel
valamint ő központjának felújítása

2011.08.15 2011.12.20

173,92

0,1

76.

PolŐármesteri
felújítása

A projekt célja a polŐármesteri őivatal küls
parkosítása

2011.04.01 2011.06.30

87,41

0

Homlokzat és a nyílászárók
cseréjével
30%
ŐázenerŐiameŐtakarítást értünk el.

11,00

11,00

77.

KMOP 2.1.1 Belterületi utak fejlesztése
/B-08-20087 utcának útépítése, fásítása és utcabútorok előelyezése
CeŐlédbercelen
0008

0

N tt a lakossáŐ eléŐedettséŐe, az
elérési id rövidült, zöld felület
került kialakításra, mely őosszútávon
a leveŐ szennyezettséŐét csökkenti

183,00

128,00

56,20

Hivatal

176090898

78.

EnerŐetikai
fejlesztés KEOPCeŐlédbercel közoktatási 5.3.0/A/09intézményében
2010-0250

79.

Csévőaraszt
KözséŐ
önkormányzati épületeinek
KEHOP-5.2.9enerŐiaőatékonysáŐi
16
felújítása és meŐújuló
enerŐiaforrás őasznosítása

őomlokzatfelújítása és település f utcájának fásítása,

CeŐlédbercel

CeŐlédbercel

2009 - 2010

A projekt célja az Eötvös József Általános Iskola és Zene Iskola ő sziŐetelése, nyílászáróinak cseréje,
valamint ő központjának felújítása. projekt befejezését követ en az épület ő sziŐetelési szempontból a
mai el írásoknak meŐ foŐ felelni. A tornacsarnok f tésére Őáz infravörös sötéten suŐárzó berendezéseket
CeŐlédbercel
állítunk el térbe, melyekkel szakaszos üzem , jól szabályozőató, enerŐiatakarékos, a kiőasználtsáŐőoz
iŐazodó f tést leőet biztosítani. A f tési mód változtatásával a meŐlév kazánőáz kapacitásában cca 45
kW ő teljesítmény szabadul fel.

tervezett:
2010.08.022011.12.20

74,93

2016.10.01

134 659
432,00

Csévőaraszt

80.

Középületek
kiemelt KEOPjelent séŐ
épület 5.7.0/15-2015enerŐetikai fejlesztése
0095

Csobánka
közséŐ:
PolŐármesteri
Hivatal,
Pet fi Sándor
2015.
EnerŐiameŐtakarítási céllal (az uniós irányelveknek való meŐfelel séŐ érdekében) középületek felújítása,
Általános
szeptemberenergetikai korszer sítése
Iskola,
október őónap
Baross Péter
KözösséŐi
Ház
és
Könyvtár

81.

Napelemes
rendszer
KMOP
telepítése Csomád KözséŐ
13
Önkormányzatánál

Napelemes rendszer telepítése Csomád KözséŐ Önkormányzatánál

82.

Csömör
település
középületeinek
enerŐiaőatékonysáŐi
KEHOP-5.2.9felújítása a KEHOP 5.2.9. 16
kódszámú
pályázat
keretében

3.3.3-

Csomád

2014.04.02

Csömör

2016.10.31
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717,2

Teljes ÜHG
47,03

Jelen projekt keretében Csobánka
KözséŐ
Önkormányzata
a
tulajdonában álló Pet fi Sándor
Általános Iskola, PolŐármesteri
Hivatal és Baross Péter KözösséŐi
Ház és Könyvtár közintézményeken
komplex épületenerŐetikai fejlesztést
kívánt
véŐreőajtani.
A
fejlesztés
az
épületek
nyílászárócseréjére,
illetve
ő sziŐetelésre terjedt ki.

98,45

98,45

57,91

248 676
959,00

232

A finanszírozás
forrása

EU
támoŐatá
s, Saját
forrás
EU
támoŐatá
s
EU
támoŐatá
s
EU
támoŐatá
s, Saját
forrás
EU
támoŐatá
s, Saját
forrás
EU
támoŐatá
s, Saját
forrás

állami
támoŐatá
s
és
uniós
forrás

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

83.

Cs vár-közösséŐi
őáz,
Iskola, Óvoda, Hivatal és
KEOPKlub
épületenerŐetikai
5.5.0/B/12fejlesztése
meŐújuló
2013-0280
enerŐiaforrás
őasznosítással kombinálva

84.

"a Cs vári EvanŐélikus
EŐyőázközséŐ
Lelkészi
KEOP
Hivatal és Gyülekezeti
5.5.0/B/12
Terem
épületének
enerŐetikai korszer sítése"

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

MaŐas
színvonalú
közösséŐi, kulturális és
kereskedelmi funkciókat
nyújtó
városközpont
meŐteremtése Dabason
ÖsszefüŐŐ
őivatásforŐalmi
kerékpárút-őálózat
összeköt
elemének
kiépítése Dabason
Dabasi
kerékpárőálózat
fejlesztése,
Vörösmarty
utcai szakasz
Dabasi
kerékpárőálózat
fejlesztése, Tabáni úti
szakasz
Dabas, Kossuth Lajos
Általános Iskola komplex
meŐújuló
enerŐia
felőasználás mintaprojekt
létreőozás
Dabas, Átrium Id sek
Ottőona
épületének
enerŐetikai fejlesztése
Dabas,
Szakorvosi
Rendel intézet épületének
enerŐetikai fejlesztése
Dabas,
Gyóni
Géza
Általános
Iskola
épületenerŐetikai
fejlesztése
meŐújuló
enerŐiaforrás
őasznosítással kombinálva

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

Jelen projekt keretein belül Cs vár szolŐáltató őázának enerŐetikai korszer sítés terveztük, víz-víz
rendszer
ő szivattyúval történ
f tésráseŐítés kombinálásával. Törekedtünk az optimális,
költséŐőatékony variációk kiválasztására. Minden esetben javítottuk az épület küls termikus burkát,
csökkentve ezzel a ő veszteséŐeket. A nyílászárók cseréjével a filtrációs veszteséŐek csökkenéséőez is
jelent sen őozzájárultunk. A f tési ő leadó rendszert kieŐészítettük az új iŐényeknek meŐfelel en. A
Cs vár
jelenleŐi ő termel ket lecseréltük eŐy-eŐy monovalensen m köd víz-víz rendszer ő szivattyúval. A
szabályozást minden esetben vaŐy eŐyedivé alakítottuk. A HMV el állítást is korszer sítettük. A
beruőázás őatására korszer bb, alacsonyfoŐyasztású jól m köd épületeket kapunk eredményül, amelyek
válaszol a kor leŐaktuálisabb kiőívására, a foŐyasztásracionalizálásra, és a környezetünk minél
őatékonyabb meŐóvására.
A jelenleŐi pályázati projekt keretében a Cs vári EvanŐélikus EŐyőázközséŐ Lelkészi Hivatal és
Gyülekezeti Terem épületének enerŐetikai fejlesztése valósul meŐ meŐújuló enerŐiaforrások
őasznosításával kombinálva. A projekt keretében a kedvez tlen ő tecőnikai adottsáŐokkal, korszer tlen
elektromos őálózattal, és maŐas alap enerŐiaőordozó foŐyasztással rendelkez épület, f tési-, őasználati
meleŐvíz rendszerének, valamint nyílászáróinak cseréje, utólaŐos küls ő sziŐetelése, ezen kívül Cs vár
napkollektorok telepítése valósul meŐ. A beruőázás id tartama 2013. június 1. és 2013. október 15.
között várőató. Fejleszteni kívánt területek: - Napkollektoros rendszer - Szilárd biomassza kazán rendszer
- UtólaŐos küls oldali ő sziŐetelés - Küls nyílászáró csere / korszer sítés - F tési / HMV / H tési
rendszer(ek) korszer sítése A beruőázás id tartama 2013. június 1. és 2013. október 15. között várőató.

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

tervezett:
2014.09.012015.12.31

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

58,72

49,91

A finanszírozás
forrása

2014.01.15

KMOP5.2.1./B-2f2009-0009

Kossutő Lajos Általános Iskola tet tér-beépítése és őomlokzat ő sziŐetelése

Dabas, Iskola
utca 1.

2010-2011

181,00

156,00

KMOP

KMOP-2.1.22007

HivatásforŐalmi elválasztott ŐyaloŐ és kerékpárút, 2112 m

Fels -Dabas
és Dabas-Sári
település
részeken

2008-2009

103,00

71,00

KMOP

KMOP-2.1.209-2009-0016

Kerékpársáv létesítése, 1800 m

Dabas,
Vörösmarty
u.

2010-2011

126,00

90,00

KMOP

KMOP-2.1.209-2009-0006

Kerékpárőálózat fejlesztése, 770 m

Dabas,
Tabáni út

2010-2011

65,00

47,00

KMOP

KMOP-3.3.311-2011-0117

H szivattyús f tési rendszer, Napelemes rendszer kiépítése

Dabas, Iskola
utca 1.

2012-2013

600 GJ/év

37 t/év

113,00

102,00

KMOP

KMOP-3.3.313-2013-0060

Napelemes rendszer létesítése

Dabas, szent
István út 67

2013-2014

209 Gj/év

54 t/év

42,00

42,00

KMOP

KMOP-3.3.313-2013-0083

Napelemes rendszer létesítése

Dabas,
Bartók B. út
61.

2013-2014

178 GJ/év

46 t/év

42,00

42,00

KMOP

KEOP5.5.0/B/122013-0093

Homlokzati ő sziŐetelés, nyílászáró csere, viláŐítás korszer sítés, ő szivattyús f tési rendszer, Napelemes Dabas, Sz l
rendszer kiépítése
u.1

2014-2015

540 GJ/év

75 t/év

160,83

136,70

KEOP

1905.07.09

265 GJ/év

34 t/év

101,00

62,00

KEHOP

Dabas

44,50

37,82

Dabas

89,17

75,79

Dabas

62,31

52,95

Dabasi óvodák enerŐetikai KEHOP-5.2.9korszer sítése
16-2016-00028
KEOPDabas város közviláŐítás
5.5.0/A/12enerŐiatakarékos átalakítása
2013-0160
Dabas,
Közétkeztetési
feladatot ellátó épület
KEOPépületenerŐetikai
5.5.0/B/12fejlesztése
meŐújuló
2013-0245
enerŐiaforrás
felőasználásával
Dabas KözösséŐi őáz KEOPépületenerŐetikai
5.5.0/A/12fejlesztése
2013-0300

Homlokzati ő sziŐetelés, nyílászáró csere, napelemes rendszer kiépítése

Dabas,
Mánteleki út
6.
Dabas,
Benedek E.
u. 2.
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EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

97.

98.

99.

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Projekt címe
Katolikus SzeretetszolŐálat
intézményeinek
épületenerŐetikai
korszer sítése
Ady Endre Általános
Iskola és a M vel dési és
Sportőáz épületenerŐetikai
projektje

Dány KözséŐ Általános
Iskolájának és Orvosi
rendel inek
épületenergetikai projektje
DéleŐyőáza
KözséŐ
polŐármesteri őivatalának
101.
és iskolájának enerŐetikai
korszer sítése
102.

Talajő /víz
rendszer

szivattyús

103.

Talajő /víz
rendszer

szivattyús

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

Dabas

2016.11.14

290 000
000,00

KEHOP-5.2.916

Dánszentmik
lós

2016.09.20

249 386
185,00

A pályázat célja a K & SZ Kft. dánszentmiklósi telepőelyén (2735 Dánszentmiklós, Irsai u. 10.) találőató
ipari létesítmény és a őozzákapcsolódó szociális épületrész komplex enerŐetikai korszer sítése,
rekonstrukciója. A fejlesztend inŐatlan a K & SZ Kft. 100 %-os tulajdonában van, az inŐatlan per és
iŐénymentes. A céŐ f profilja els sorban épít ipari szerkezetépítés, lakatos szerkezetek Őyártása,
valamint összeszerelése. A beruőázásra vonatkozó m szaki beavatkozási terv elkészítését a meŐel z
enerŐetikai felmérése meŐállapította, őoŐy az épület enerŐetikai tényez i jelenleŐi állapotukban nem
meŐfelel ek. Az építmény valamennyi küls őatároló felületének réteŐtervi ő átbocsátási tényez je nem
meŐfelel (pl. a küls nyílászárók, őomlokzat, talajpadló és a tet szerkezet), a fejlesztéssel érintett épület
enerŐetikai jellemz inek meŐőatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján csupán G
kateŐória szintre sorolőató be a jelenleŐi állapotában. Ezen őelyzetet tovább rontja, őoŐy az épület 1960as évek derekán épült, íŐy a már több, mint 45 év elteltével az életciklusának második felében jár, aőol
fokozottan jelentkeznek az épület őatároló felületeit is érint problémák, meŐőibásodások,
anyaŐfáradások, íŐy az enerŐetikai tényez k fokozott romlása proŐnosztizálőató az elkövetkez 20 évben.
Az épület f tése jelenleŐ veŐyes tüzelés kazánnal (tüzel anyaŐ: Őázolaj) történik. JelenleŐ üzemel 1 db
Barotőerm Kisber veŐyes tüzelés kazán (névleŐes teljesítmény: 139,5 kW) őatásfoka már nem meŐfelel ,
mindössze ~70-72%-osnak tekintőet . A közel 40 éves kazánok üzembiztonsáŐa őosszú távon nem
Dánszentmik
biztosítőató, a folyamatos amortizáció miatt a cseréjük az elkerülőetetlen.
ÖsszesséŐében
lós
meŐállapítőató, őoŐy a K & SZ Kft. dánszentmiklósi telepőelyén találőató létesítmény enerŐetikai
őatékonysáŐa nem meŐfelel . A őaŐyományos tecőnolóŐiával, fából készült ajtók, ablakok illesztéseiknél,
a feler sítéseiknél - f leŐ az anyaŐ zsuŐorodási és táŐulási mozŐása miatt - léŐátereszt k. A maŐas
ő átbocsátási tényez j és a ŐyenŐe záró képesséŐ küls nyílászárói miatt és az elöreŐedett és rossz
őatásfokú kazán miatt az épület f tése nem ŐazdasáŐos. Az épület enerŐetikai felújításának közvetlen
eredményei: " Az épület éves f tési célú enerŐia felőasználása: ~84,87%-kal csökken (813,49 GJ-ról 123
GJ-ra); " Az ÜHG-kibocsátás változás (CO2 ekv) -55 t/év (csökken); " Az éves üzemeltetési költség
csökkenése meŐőaladja a 5.690 eFt-t; " Az épület meŐfelel a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foŐlalt
őatárértékeknek, amely alapján H kateŐóriából A kateŐóriába lép; " Célcsoport munkakörülményei
jelent sen javulnak. A kiválasztott projektváltozat az alábbi fontosabb átalakításokat tartalmazza: "Küls
fal utólaŐos ő sziŐetelése, tet szerkezet utólaŐos ő sziŐetelése, talajpadló (teljes) ő sziŐetelése, lábazat
ő sziŐetelés (1310 m2). "Küls nyílászárók cseréje (23 db). "Kazáncsere (1 db). Az épületenerŐetikai
fejlesztés őatására az épület valamennyi küls őatárolószerkezete és nyílászárószerkzete meŐ foŐ felelni a
7/2006 (V.24.) TNM rendelet ő átbocsátási tényez ire vonatkozó követelményértékeinek. A kivitelezés
meŐkezdésére 2010 szeptemberét l kerülőet sor. A Őépészeti munkák a 2010-es f tési szezon el tt
elkészülnek, míŐ a sziŐetelési munkák november közepéiŐ fejez dnek be.

2012.04.02

KEHOP-5.2.916

Dány

2016.09.20

137 355
046,00

KEHOP-5.2.916

DéleŐyőáza

2016.09.30

143 357
652,00

Alternatív ő szolŐáltatás, ő szivattyús rendszerrel
Alternatív ő szolŐáltatás, ő szivattyús rendszerrel

A Diósdi Eötvös József
Német
NemzetiséŐi
KEHOP-5.2.9104. Általános
Iskola
16
épületének
enerŐetikai
korszer sítése
Green Balance
105. Dömsödi
Kiser m

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

KEHOP-5.2.316

A
K&Sz
Kft.
dánszentmiklósi
KEOP
telepőelyének
komplex
5.3.0/A/09
épületenerŐetikai
rekonstrukciója.

100.

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

Kft. BioŐáz 6

űpületenerŐetikai
korszer sítés
Dömsöd
KEHOP-5.2.9106. NaŐyközséŐ
16
Önkormányzatának
épületein

Diósd, Pet fi
Sándor utca
40.
Diósd,
Gárdonyi
utca 14.
Diósd

Áram termelés bioŐázból

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

2016. 4.
neŐyedév

-

-

-

2016. 4.
neŐyedév

-

-

-

133 223
950,00

2016.11.01

Dömsöd,
HRSZ
057/41

1905.06.30

Dömsöd

2016.09.01
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A finanszírozás
forrása

MEKH enŐedély
szerint évi villamos
termelés
11350MWh

OSZTÁLY

Er m meŐépítése, próbaüzeme,
majd rendes üzemben termelés,
teljesítmény felfuttatása

1 900,00

247 748
728,00

234

0,00

Saját
t ke és
banki
piaci
finanszír
ozás

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

DunaboŐdán
y, Kossuth L.
u.
76.,
DunaboŐdán
y, Hegyalja u.
9-11.

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

DunaboŐdány
intézményeinek
107.
enerŐiaőatékonysáŐi
meŐújítása

DunaboŐdány eŐyes közintézményeiben (polŐármesteri Hivatal, Általános iskola és Zeneiskola,
Sportcsarnok, Tanuszoda) napelemes enerŐiatermel rendszerek kiépítése és üzembe őelyezése. A
PolŐármesteri Hivatalban és az Általános és Zeneiskolában a korszer sítés el tt üzemel lámpatestek
és/vaŐy fényforrások LED lámpatestekkel és/vaŐy LED fényforrások alkalmazásával történ kiváltása.
Az Általános és Zeneiskolában tárolós vízmeleŐít kiépítése a Tanuszodából érkez meleŐ víz kiváltására.

Dunaőaraszti
108. Óvoda
fejlesztése

A fejlesztés tartalma szerint meŐvalósul az épület ő sziŐetelése, nyílászáróinak cseréje, őasználati
meleŐvíz és f tés korszer sítése napenerŐia őasznosítással kombinálva, továbbá viláŐításkorszer sítése
szintén napenerŐia őasznosítással. A beruőázás az előasznált enerŐiamennyiséŐ-csökkenésen keresztül
költséŐmeŐtakarítást is eredményez, ami naŐyon lényeŐes szempont a sz k költséŐkeretek között
Őazdálkodó pályázó számára. ElenŐedőetetlen a meŐlév öntöttvas radiátor cseréje is korszer radiátoros
Dunaharaszti
ő leadó rendszerre. A őasználati meleŐvizet részben a f tés-ráseŐítéses szolárrendszer puffertárolójában
találőató HMV tartály és eŐy különálló szolárrendszer biztosítja. ViláŐításrendszer korszer sítése során
korszer , 3. Őenerációs LED-es izzók kerülnek beépítésre, a szabványban el írt fényer sséŐ biztosítása
mellett. Napelemek alkalmazása őálózati villamosenerŐia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület
villamosenergia-ellátásáőoz.

tervezett:
2011.08.192012.10.15

A K rösi Csoma Sándor Általános Iskola napelemes korszer sítése

2013.12.31

NapsuŐár KEOPenerŐetikai 5.3.0/B/092010-0099

A K rösi Csoma Sándor
KMOP
109. Általános Iskola napelemes
13
korszer sítése

110.

A HétszínviráŐ Óvoda KMOP
napelemes korszer sítése
13

111.

Kombinált
meŐújuló
enerŐiaőordozóKMOP
felőasználás a Moped91 11
Kft.-nél Dunaőarasztiban

3.3.3-

Dunaharaszti

A fejlesztés őelyszíne a HétszínviráŐ Óvoda, Dunaőaraszti, Knézicő utca 21, őrsz. 6793/2.A projekt
közvetlen célja az óvoda épületére telepített napelemek által meŐújuló enerŐia alapú villamosenerŐia
termelés meŐvalósítása és ezen keresztül a széndioxid- kibocsátás csökkentése, továbbá az óvoda
3.3.3- üzemeltetési költséŐeinek csökkentése. A fixen telepített fotovoltaikus rendszer egy speciális
Dunaharaszti
tartószerkezetre felszerelt napelem modulokból és inverterekb l álló elektromos áram termel
berendezés. A tartószerkezet tet szerkezet felületére telepítend . Napelem modulok: o MennyiséŐ: 120
db, Tipus: Yingli Solar YL 240-29B Hálózati Inverter: o Mennyiség: 2db, Tipus: SMA Sunny Tripower
15000TL Tartószerkezet: o Mennyiség: 120 db o Típus: K2 systems cserép borítású tet höz
A Moped91 Kft. őosszú évek óta stabil fejl dést mutatott és a válsáŐ ellenére is meŐtartotta pozícióját. A
fejl dés annak a tudatos tervezésnek és tudatos szemléletnek köszönőet , mely jelen projektünket is létre
őozta. A fejlesztéseknél a környezettudatossáŐ (A kateŐóriájú épület kivitelezés, el készített falő tési
rendszer), mely révén csak a meŐfelel pillanatra várt a vállalkozás, amikor állami támoŐatással
3.3.3- kombinálva üzleti szempontból is elfoŐadőató meŐtérülési számokat eredményezett a vállalkozás számára
Dunaharaszti
egy enerŐetikai beruőázás. a) Hosszútávú és közvetlen célok, számszer sítőet vaŐy eŐyéb módon
meŐőatározőató eredmények, valamint a projekt célcsoportjai Közvetlen célok között szerepelt: - a
jelenleŐi rezsi költséŐek (földŐáz, villanyóra) csökkentése - léŐkondícionáló berendezések kiváltása környezettudatos tecőnolóŐia alkalmazása (ÜHG-kibocsátás csökkentés) - telepőelyi adottsáŐ
kiőasználása - korszer berendezések alkalmazása Konkrét elvárt eredmények: -238.398 MJ/év (6.461

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

A 10 éves finanszírozás id szak után
jelent s (jelenértéken 5,5 M Ft/év)
meŐtakarítás is jelentkezik.

2016.

A meŐújuló alapú
enerŐiatermelés és
őasznosítás évente:
16 GJ/ év
napenergia
(napkollektor), 3
810 kWő/ év
napenergia
(napelem).

C02
mennyiséŐe
19 t CO2
ekv./év
csökkenés
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A finanszírozás
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A
beruőázá
s ESCO
eljárás
keretébe
n
valósult
meg. A
meŐtérül
és
(refinans
zírozás)
pedig a
120
őónapos
finanszír
ozási
id szak
alatt az
önkormá
nyzati
üzemelte
tési
díjból
történik,
melynek
fedezete
a
fejlesztés
sel
realizált
költséŐm
eŐtakarít
ás,
valamint
az
önkormá
nyzati
társfinan
szírozás.

19,31

43,90

2012.06.12

OSZTÁLY

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

67,00

32,19

2014.09.30
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ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
m3/év) földŐáz és 18.093 MJ/év split klímákkal el állított őideŐenerŐia kiváltása 48.083 MJ/év enerŐia
felőasználású talajszondás rendszer ő szivattyú alkalmazásával (77%-os csökkenés) - 4.980 kWő/év
mennyiséŐŐel kevesebb villamos enerŐia vásárlás a napelemekkel történ villamos enerŐia termelés
következtében (11,7% csökkenés) - Az alacsonyabb költséŐ és az enerŐiaár emelések őatásának
mérsékeltebben kitett enerŐiaőordozó (villamos enerŐia - GEO tarifa) felőasználásával, illetve a
napelemes villamos enerŐiatermelés alkalmazásával a vállalkozás m ködési költséŐeinek csökkentése
mintegy 750.000,- Ft/év értékkel (jelenleŐi árakon 31% csökkenés). - A meŐújuló primer
enerŐiafelőasználás növelése 164.797 MJ/év (ő szivattyú) és 4.980 kWő/év kWő/év (napelem) értékben.
- Hozzájárulás az ÜHG-kibocsátás csökkenéséőez a projekt élettartama alatt minteŐy 71 tCO2 ekv.
értékben. - A vállalkozás versenyképesséŐének növelése, további fejlesztések meŐalapozása, példa
mutatása további projektekőez. Projektünk célcsoportja - a 30 f s dolŐozói létszám - a telephelyre
látoŐató vásárlók - szomszédos vállalkozások - Dunaőaraszti Önkormányzata - CO2 kibocsátás
csökkentés révén közvetetten NemzetŐazdasáŐunk és élőet bb környezetünk b) A projekt f
tevékenyséŐei és azok eredményei Projektünk az alábbi tevékenyséŐekb l áll: - tervezés, el készítés enŐedélyeztetés - MeŐvalósítőatósáŐi Tanulmány (MT) készítés - Kivitelezés, telepítés - Beüzemelés,
tesztüzem - őasználatbavételi enŐedély meŐszerzése - pénzüŐyi elszámolás, zárás Mindezek tapasztalt
projektmenedzsmenttel és a őorizontális szempontok betartásával valósul meŐ. c) A projekt f bb
m szaki adatai - eŐy 48 kW ő teljesítmény talajszondás ő szivattyú, és - egy 4,8 kW-os villamos
teljesítmény napelem rendszer. Mindösszesen eŐy meŐtérül és környezeti szempontból is fontos
beruőázást valósítunk meŐ. A fentieket az MT releváns részei részletesen taŐlalják.

MPE
Hajnalcsillag
SzenvedélybeteŐek
KEOP
112. Reőabilitációs
Ottőona
5.5.0/E/12
f épületének enerŐetikai
korszer sítése

A
Cooptech
Kft.
KEOP
113. telepőelyén az enerŐetikai
5.3.0/A/09
őatékonysáŐ fokozása

A
Dunakeszi
Rend rf kapitánysáŐ
és
Szállóépület
2120,
114. Dunakeszi Tábor u. 2-4
őrsz:3/33
alatt
lev
f épületének enerŐetikai
korszer sítése
Hálózatra
kapcsolódó
napelemes
rendszer
115.
kiépítése a Dunakeszi Piros
Óvoda épületén
Hálózatra
kapcsolódó
napelemes
rendszer
116. kiépítése a Dunakeszi
Fazekas Miőály Általános
Iskola épületén

KEOP5.6.0/12-20140003

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Dunaharaszti

2014.03.01

COOPTECH Kft. 1992-ben alakult, alapítói és tulajdonosai a mai napiŐ részt vesznek a céŐ munkájában.
A céŐ f tevékenyséŐe fémszerkezetek Őyártása (Teáor'08 25.11): - Acélszerkezetek tervezése, Őyártása,
szerelése - Nyomástartó edények, tárolótartályok és rendszerek tervezése, Őyártása, szerelése, javítása Ipari cs vezetékek tervezése, Őyártása, szerelése és javítása - Kapcsolódó mérnöki és m szaki
szolŐáltatások F m ködési területe a ŐyóŐyszeripar, veŐyipar és az élelmiszeripar. SzolŐáltatásai és
termékei a következ k: fémfeldolŐozás, m szaki tervezés, f vállalkozás, tecőnolóŐiai szerelési szolŐáltatás
- berendezések, tartályok, nyomástartó edények és az ket összeköt cs őálózatok, rendszerek tervezése,
Őyártása, javítása. COOPTECH Kft. 1996 decemberében őelyezte üzembe els telepőelyét
Dunaőarasztiban, jelen pályázat ennek az inŐatlannak az enerŐetikai fejlesztését tartalmazza. Az 1996-ban
átadott épület f tési és őasználati meleŐvíz rendszere az akkor elérőet - korszer nek mondott
berendezésekkel épült meŐ. Az eltelt 13 évben a telepőely folyamatos fejlesztéseken esett keresztül,
m őelycsarnokkal b vült, illetve az épület tet terében irodák kerültek kialakításra, mind emellett azonban
a f tési és HMV rendszer b vítésére, korszer sítésére nem volt anyaŐi forrása a céŐnek, azok elavultak,
enerŐiapazarló voltuk a céŐ versenyképesséŐét neŐatívan befolyásolja. Jelen pályázat seŐítséŐéve a céŐ
mind az épület ő tecőnikai állapotának javítását, mind a ő termel berendezések enerŐiatakarékos, Dunaharaszti
korszer berendezésekre való cseréjét meŐ kívánja oldani. A beruőázás során az alábbi őárom
enerŐiaőatékonysáŐ növelési tevékenyséŐek valósulnak meŐ: 1, az épületszerkezeti elemek ő tecőnikai
tulajdonsáŐainak jelent s javítása: - teljeskör őomlokzati ő sziŐetelés (8 cm vastaŐ polisztirol őabbal) kiuŐróan rossz nyílászárók cseréje (m anyaŐ ablakok beépítése, sziŐetelt csarnokkapuk beépítése) munkacsarnok 1 réteŐ üveŐ felülviláŐítójának ő sziŐetel üveŐŐel való kieŐészítése 2, az épület elavult
ő termel berendezéseinek enerŐia őatékony, kondenzációs Őázkazánra való cseréje (H TERM 87 ESB
kazán és QuadriŐa Q5 50 NBRT 5U Őázbojler cseréje BUDERUS LoŐamax Plus 60 kW kondenzációs
falikazánra) 3, a munkacsarnok PB Őázzal történ f tésének kiváltása földŐáz tüzelés berendezésre. A
fejlesztés a céŐ számára jelenleŐi enerŐiaárakon számolva éves szinten 1.726.200 Ft enerŐiaköltséŐ
meŐtakarítást eredményez. A projekt meŐkezdésének tervezett dátuma a 35%-os el leŐ utalását követ en
2010. június 15. A beruőázás a beépítésre kerül f tési rendszer próbaüzemével zárul várőatóan 2010.
október 4-én. A Kft. ezt követ en eŐy alkalommal nyújt be elszámolást a projekt teljes költséŐére
vonatkozóan. A beruőázás költséŐe nettó 24.010.726 Ft, melyőez 16.807.508 Ft támoŐatást (70 %)
iŐényel a Kft. 7.203.218 Ft öner biztosítása mellett.
A fenti meŐvalósulási őelyszíneken épületenerŐetikai korszer sítést tervezünk. A projektben érintett
épület a következ : F épület 2120, Dunakeszi Tábor u. 2-4, A projekt keretében tervezett beruőázások: Teljes őomlokzati ő sziŐetelés (16 cm EPS általános/XPS lábazati zónában); - Teljes nyílászárócsere
(kétréteŐ ő sziŐetel üveŐezéssel); - Lapostet ő sziŐetelése (25 cm lépésálló EPS) és új vízsziŐetelés Dunakeszi
készítése; - F tési rendszer teljes felújítása (kazáncsere kondenzációsra, új szabályozás kiépítése,
vezetékezés cseréje, szekunder oldali vezetékezés cseréje, termosztatikus szelepek felszerelése,
radiátorcsere); - fényforrások és armatúrák részleŐes cseréje.

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

438,00

438,00

2010.10.04

tervezett:
2014.08.192015.10.30

KMOP
13

3.3.3-

Dunakeszi

2013.09.27

17,27

KMOP
13

3.3.3- Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer kiépítése a Dunakeszi Fazekas Miőály Általános Iskola
Dunakeszi
épületén

2013.09.27

42,94

Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer kiépítése a Dunakeszi Piros Óvoda épületén
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Hálózatra
kapcsolódó
napelemes
rendszer
117. kiépítése a Dunakeszi
PolŐármesteri
Hivatal
épületén
Közép-maŐyarorszáŐi
tanuszodák
épületenerŐetikai
118. fejlesztése
meŐújuló
enerŐiaforrás
őasznosításának
leőet séŐével
Pest
meŐyei
oktatási
intézmények
119.
épületenerŐetikai
fejlesztése

120.

A Fóti
kiépítése

úti

kerékpárút

121.

Kerékpárút kiépítése a F
út és a LiŐet utca mentén

122.

Dunakeszi,
Tallér
és
Nyárfa utcai távő körzetek
kazánőázi és távő őálózati
korszer sítése

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)
KMOP
13

3.3.3-

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer kiépítése a Dunakeszi PolŐármesteri Hivatal épületén

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

Dunakeszi

2013.09.27

KEHOP-5.2.616

Dunakeszi

2017.05.01

130 000
000,00

KEHOP-5.2.216

Dunakeszi

2017.02.01

1 770 000
000,00

A város kerékpárúttal való ellátottsáŐa rendkívül alacsony, és a lakók részér l is folyamatos iŐény érkezik
a kerékpárőálózat fejlesztésre. Jelen pályázat keretében a 2101 jel Fóti út 1+025 kmsz.-ét l 3+423
kmsz.-éiŐ, vaŐyis a Verseny utcától a Temet iŐ tartó szakasza kerül kiépítésre. JelenleŐ a 3+327 és 3+388
közúti kmsz.-ek közötti meŐlév ŐyaloŐ- és kerékpárút rövidséŐe, őelytelen kialakítása és min séŐe nem
teszi leőet vé azon a kerékpáros közlekedést. A kerékpárosok a Fóti utat őasználják, melyen az ÁtlaŐos
Napi ForŐalom (ÁNF) 8764 E/nap volt. Ebb l a teőerŐépjárm forŐalom 16 %, a kerékpáros forŐalom
mindössze 0,2 %. A növekv autós forŐalom miatt eŐyre kevésbé biztonsáŐos a kerékpározás a fent
nevezett útszakaszon. Az út adottsáŐai leőet vé teszik önálló kerékpárút kialakítását, amely amellett,
őoŐy biztonsáŐossá teszi a közlekedést, a leŐinkább környezetbarát közlekedési forma. A környezeti
KMOP 2.1.2- viszonyokőoz iŐazodva elválasztott ŐyaloŐ-és kerékpárutat, illetve elválasztás nélküli ŐyaloŐ-és
Dunakeszi
09
kerékpárutat terveztünk. A projekt Fót és Dunakeszi teljes lakossáŐa, vaŐyis potenciálisan 45 000 f
számára teremt jobb feltételeket a közlekedésben. Várőatóan 9000 f foŐja őasználni az utat, és 2250 f
őalad majd át rajta naponta. JelenleŐ összesen 2533 fm önálló kerékpárút van a városban, és 2700 fm az
eŐyéb kerékpárforŐalmi létesítmények őossza. Jelen pályázat keretében 2010-re 6400 fm-re n a
meŐépített kerékpárutak őossza, a további években pediŐ újabb útszakaszok meŐépítést tervezzük. A
fejlesztési koncepció szerint a fenntartási id szak véŐére a kerékpárút őálózat őossza és a kijelölt eŐyéb
kerékpárforŐalmi létesítmények őossza is eléri a 9000 fm-t. A projekt célja, őoŐy Dunakeszi valóban eŐy
olyan aŐŐlomerációs kisváros leŐyen, amelynek infrastrukturális fejlettséŐi szintje meŐfelel a XXI. század
által támasztott követelményeknek. Ennek fontos eleme, őoŐy a naŐy forŐalmú útszakaszok mentén
meŐteremtsük a biztonsáŐos kerekpáros közlekedés leőet séŐét.
A város kerékpárúttal való ellátottsáŐa iŐen alacsony, a lakók részér l is iŐény érkezik a kerékpárőálózat
fejlesztésére. A pályázat keretében őelyi és őelyközi őivatásforŐalmi, közlekedési célú kerékpárforŐalmi
létesítmény kiépítését tervezzük a F út 17289,64 kmsz-t l a LiŐet utcáiŐ és a LiŐet utca teljes őosszában.
A tervezett nyomvonal csatlakozik a Duna sortól induló és a város északi őatáráiŐ őúzódó kerékpáros
nyomvonalőoz, amely tükörréŐiós, ill. ROP támoŐatással épült és kapcsolatot teremt a várostól északra
elhelyezked településekkel. A beruőázással a őelyben és a Gödön dolŐozók számára kívánjuk biztosítani
a környezet-barát és biztonsáŐos közlekedési feltételeket és ösztönözni kívánjuk a lakossáŐot az
eŐészséŐes közlekedési mód őasználatára. A két út jelenleŐi ÁtlaŐos Napi ForŐalma (ÁNF) 21.215 E/nap,
melyb l a teőerŐépjárm forŐalom iŐen jelent s. A kerékpáros forŐalom mindössze 118 kp/nap. A
KMOP 2.1.2- fejlesztés során 3140,36 fm eŐy- vaŐy kétoldali kerékpárút, kerékpársáv illetve ŐyaloŐ- és kerékpárút épül.
Dunakeszi
09
A projekt Dunakeszi és Göd teljes lakossáŐa, vaŐyis potenciálisan 55300 f számára teremt jobb
feltételeket a közlekedésben. Várőatóan 11.060 f foŐja őasználni az utat. JelenleŐ összesen 2533 fm
önálló kerékpárút van a városban és 2700 fm az eŐyéb kerékpárforŐalmi létesítmények őossza. Jelen
pályázat keretében 2011 véŐére 8373,36 fm-re n a kerékpárforŐalmi létesítmények őossza. A fenntartási
id szak véŐére a kerékpárút őálózat őossza és a kijelölt eŐyéb kerékpárforŐalmi létesítmények őossza is
eléri a 12000 fm-t. A most pályázott nyomvonal kiépítését követ en folytatni kívánjuk a F út menti
kerékpárút kiépítését a budapesti csatlakozásiŐ. A projekt célja, őoŐy Dunakeszi valóban eŐy olyan
aŐŐlomerációs város leŐyen, amelynek infrastrukturális fejlettséŐi szintje meŐfelel a XXI. század által
támoŐatott követelményeknek. Ennek fontos eleme, őoŐy a naŐy forŐalmú útszakszok mentén
meŐteremtsük a biztonsáŐos kerékpáros közlekedés feltételeit.
A Dunakeszi Közüzemi Kft. Dunakeszi város távő ellátását biztosítja. A városban a lakossáŐ jelent s
része az ottőonában vaŐy a munkaőelyén iŐénybe veszi a távő szolŐáltatást, mely a leŐkörnyezetkímél bb
és a leŐbiztonsáŐosabb a városi f tési módok között. A Dunakeszi Közüzemi Kft. célkit zése, őoŐy a
város polŐárai részére versenyképes, meŐfizetőet árú szolŐáltatást nyújtson, mely őozzájárul a lakossáŐ
jobb komfortérzetéőez, életmin séŐének javításáőoz. A városban a ő szolŐáltatást jelenleŐ két önálló
ő forrással ellátott rendszer alkotja, a Tallér utcai és a Nyárfa utcai kazánőázakból. Mindkét kazánőázról
ellátott rendszer korábban direkt kiépítés volt, közvetlen őasználati meleŐvíz szolŐáltatással. A Tallér
KEOP
utcai távő őálózaton a 2004-es korszer sítést követ en az épületekben korszer , változó térfoŐatáramú
Dunakeszi
5.4.0/11
primer ő központok kerültek kiépítésre, a őasználati meleŐvíz készítés pediŐ őelyileŐ a foŐyasztási őelyen,
a ő központban történik. Dunakeszi Közüzemi Kft. a ő termelés racionalizálását, a két különálló
távő rendszer összekötését, a kazánok korszer sítését irányozta el . A két távő rendszer összekötése a
Nyárfa utcai jelenleŐ direktben ellátott ő központok átalakítását is szükséŐessé teszi. A korszer sítés
csökkenti a primer enerŐiafelőasználást és természetesen a környezeti terőelés mérséklését is seŐíti,
miután a kisebb ő felőasználás kevesebb tüzel anyaŐ eléŐetésével párosul. A projekt várőató beruőázási
költséŐe 319 860 064 Ft. A fejlesztés meŐvalósulását követ en a kisebb ő veszteséŐ és a ő termelés
javuló őatásfoka a projektŐazdánál a vásárolt földŐáz csökkenését jelenti, valamint csökken a

37,32

2010.08.01

2011.05.17

2012.06.15
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Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Urbán és Urbán Kft.
Dunakeszi, Bagoly u. 9. és
10.
szám
alatti
raktárcsarnok és irodaőáz, KEOP
123.
üzemcsarnok
épületek 5.3.0/A/09
épületenerŐetikai
fejlesztése
őulladékő
hasznosításával

Dunavarsány
Város KEOP124. Önkormányzat épületeinek 5.7.0/15-2015enerŐetikai fejlesztése
0201
Dunavarsány
Város KEOP125. Önkormányzat épületeinek 5.7.0/15-2015enerŐetikai fejlesztése
0210

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

ő központok, kazánőázak üzemeltetéséőez vásárolt villamosenerŐia mennyiséŐe is.
A projekt
eredményeként nemzetŐazdasáŐi szinten 7 622 GJ/év primer enerŐiaőordozó takarítőató meŐ, az
üveŐőázőatású Őázok kibocsátása pediŐ évente 436 t-val csökken. A beruőázás bels meŐtérülési rátája
5,81 %, ezért indokolt, őoŐy a tervezett beruőázás a Környezeti és EnerŐia Operatív ProŐram keretében
meŐőirdetett, a "Távő -szektor enerŐetikai korszer sítése" cím pályázat támoŐatási leőet séŐét
kiőasználva valósuljon meŐ. A projekt meŐfelel a KEOP-2011-5.4.0. pályázat feltételeinek, mellyel a
beruőázási költséŐek 50%-ára vissza nem térítend támoŐatást kapőat. A beruőázás meŐvalósítására
2012-ben kerül sor. A projekt közvetlen célcsoportja Dunakeszi távő vel ellátott foŐyasztói, táŐabb
értelemben - mivel Dunakeszi lakásállományának és közületeinek jelent s része távf téssel ellátott - a
város valamennyi lakosa.
Az Urbán és Urbán Kft. közvetlen célul t zte ki az üzemelésőez szükséŐes enerŐiafelőasználás
csökkentését, az enerŐiával való takarékossáŐot, a őatékonysáŐ fokozására irányuló őulladékő őasznosító
beruőázás meŐvalósításával, vaŐyis a termelés során keletkez ő t őasznosítja az épületek komfort célú
f tésére-ő tésére, ezek enerŐiaiŐényének csökkentésére. A fejlesztés eredményeként fiŐyelembe veőet
összes/ered költséŐmeŐtakarításból az elszámolőató enerŐiaköltséŐmeŐtakarítás: összes éves enerŐia
költséŐ meŐtakarítás 9 555 303 Ft / összes fejlesztés el tti enerŐia költséŐ 12 338 645 Ft = 77,44 % A
beruőázás (az enerŐiaőatékonysáŐ javításával) eredményeként eŐyértelm en (méréssel ill. a szakmában
általánosan elfoŐadott módszerrel történ számítással) iŐazolőató enerŐiaőordozó-meŐtakarítás, és ezáltal
számszer sítőet környezetvédelmi eredmény (üveŐőázőatású-Őáz kibocsátás csökkentés) jelentkezik: 198
t CO2 ekv./év 1 tonna éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített elszámolőató költséŐ: 503,7 ezer
Ft/tCO2 ekv./év Az összes alapenerŐiaőordozó meŐtakarítás: 2538 GJ/év. A projekt elszámolőató
beruőázási költséŐe 99.748 eFt. 1 GJ éves alapenerŐiaőordozó-meŐtakarításra vetített elszámolőató
költséŐ: 99 748 eFt / 2538 GJ/év = 39 eFt/GJ/év Közvetetten az Urbán és Urbán Kft. az enerŐetikai
őatékonysáŐ fokozásával őozzá kíván járulni az enerŐiaellátás biztonsáŐának a növeléséőez, az iŐen maŐas
energiaimport-füŐŐ séŐ mérsékléséőez és a környezeti ártalmak csökkentéséőez, ezzel pediŐ az orszáŐ
nemzetközi kötelezettséŐvállalásainak teljesítéséőez. A bivalens ő forrású meŐoldásoknál fontos azok
arányának optimalizálása. A költséŐes őulladékenerŐia őasznosító berendezéseket uŐyanis csak a
leŐjobban kiőasznált (260 kŐ/ő és 400 kŐ/ő) ostyaŐyártó sorokőoz célszer telepíteni. Ezeknél külön
Dunakeszi
"mellékáramú füstŐáz ő őasznosító berendezések" létesülnének, összesen 2 db, eŐyenként ~120 kW
(összesen 240 kW) ő teljesítménnyel. Ezek a tervezett ő őasznosítók (ECO) a süt sorok
füstcsatornáiőoz nem sorosan, őanem "mellékáramban", füstŐáz-elszívó ventilátorral csatlakoznának,
mivel íŐy (csak azokkal eŐyütt üzemelve) az éŐ tér és a füstcsatorna őálózat nyomását nem befolyásolnák,
karbantartásuk a süt sor m ködését nem Őátolná. A ő t berendezések részben kültéri elrendezés ek, a
szekunder oldalon víz-Őlykol faŐyálló keverék kerinŐ. Az ket eŐyesít Őerincvezetéki őálózatra
valamennyi tervezett, szükséŐes új ő foŐyasztó is, közvetlenül rákapcsolőató. ÍŐy a tervezett ő bázisú
kompakt abszorbciós ő t Őépek is (3 klt-2 klt 70 kW, 1 klt 45 kW) folyamatosan 185 kW 7/12 oC ő t tt
vizet szolŐáltatőatnának, els dleŐesen az említett őulladékő forrásból. A kültéri előelyezés kompakt
ő t Őépek eŐyébként tartalmazzák az evaporációs ő t ket (180 kW/db) is. A létesítmény bels (eddig
különálló) eŐyedi, központi f tési és ő tési rendszereit csúcs, (tartalék) üzemként őaŐyják meŐ. FiŐyelmes
üzemeltetéssel, a őulladékő , és a ő tárolás felőasználásával éves szinten a primer (földŐáz) tüzel anyaŐ
85%-a takarítőató meŐ. Nyáron viszont, amikor a kánikula id szakban a csúcs ő tési iŐény jelentkezik, a
őulladékő őasznosító abszorber berendezéseket folyamatosan, éjszaka is üzemeltetve leő tőet k az
épületek. Ezáltal a ő t kapacitás kiőasználtsáŐa jelent sen növelőet , s íŐy a kieŐészít kompresszoros
ő t kapacitás iŐénybevétele nyáron szintén 15%-ra csökkentőet . A fejlesztés után a telepen a Őépészeti
rendszerek f m szaki paraméterei a következ k: 1. MeŐlév f t berendezések kazánjai (részben mint
tartalék, és csúcsüzem ek):Q=300+27+24= 351 kW. 2
A projekt őosszú távú és közvetlen célja az Árpád Fejedelem Általános Iskola 2336 Dunavarsány, Árpád
utca 14., Kossuth Lajos utca 35. szám alatti épületeinek enerŐetikai meŐújítása a min séŐi, őatékony Dunavarsány
nevel munka véŐzése érdekében.
A projekt őosszú távú és közvetlen célja az Erkel Ferenc Alapfokú M vészeti Iskola (2336 Dunavarsány,
Halász Lajosné utca 3.) épületének enerŐetikai meŐújítása. Az épület korszer sítése indokolt, mivel az
épület réŐen épült, a szakipari, másodlaŐos szerkezetek már nem minden esetben meŐfelel ek. A Dunavarsány
nyílászárók a kor követelményeinek és a ŐazdasáŐi szempontoknak már nem felelnek meŐ, cserére
szorulnak.

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

2015.08.282015.11.30

1450,4

81,79

Mérsékl dött
az
enerŐiafelőasználása,
komfortérzet.

2015.08.282015.11.30

85,32

4,82

Mérsékl dött
az
enerŐiafelőasználása,
komfortérzet.

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

épületek
javult
a

167,00

144,00

Európai
Uniós

épületek
javult
a

15,50

10,00

Európai
Uniós

89,00

nem releváns

saját
forrás

40,60

nem releváns

saját
forrás

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

2011.09.28

Dunavarsány
(NaŐyvarsány, Bartók Béla KEHOP-5.2.9126.
utca 25. hrsz: 1962) 16
óvodaépület b vítése

Weöres Sándor Óvoda NaŐyvarsányi Intézményének (2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25.) b vítése
Dunavarsány
és korszer sítése

2007.07.192007.10.15.

Dunavarsány Város Árpád
Fejedelem Általános Iskola
127. épületének
Őázkazán
korszer sítése és f t test
felújítása

Árpád Fejedelem Általános Iskola (2336 Dunavarsány, Árpád utca 12.) elavult Őázkazán f tési
rendszerének cseréje, mely tartalmazza a radiátorok és a Őázkazánok cseréjét, korszer kondenzációs Dunavarsány
kazánokra.

2015.08.032015.09.01.
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Az
épület
b vítésének
köszönőet en
új
radiátorok
beépítése
történt,
nyílászárók
cseréje, őomlokzati ő sziŐetelés,
tet csere
A
KEOP-5.7.0-15-2015-0201
azonosító
számú
pályázattal
összőanŐban valósult meŐ a
Őázkazán korszer sítés, íŐy az elért
eredmény őatásfokát növeli, a
őomlokzati
ő sziŐetelés
és
nyílászáró csere is növeli.
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s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Dunavarsány
Város
128. közintézményeinek
felújítása

Árpád Fejedelem Általános Iskola (2236 Dunavarsány, Árpád utca 12.) épületére napkollektorok
kiőelyezése, Weöres Sándor Óvoda (2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25.) NaŐyvarsányi
Dunavarsány
Intézményében Őázkazán cseréje, Weöres Sándor Óvoda Árpád utca 14. szám alatti intézmény I. számú
épületének korszer sítése (őomlokzati ő sziŐetelés, nyílászáró csere)

2016.04.252016.09.25

129.

Dunavarsány Városőáza
épületének meŐépítése

Dunavarsány Városőáza épületének meŐépítése a korábbi, elavult, több épületb l álló őivatal
elbontásával, a terület rendezésével eŐy korszer , minden iŐényt kieléŐít
épület, mely Dunavarsány
enerŐiaőatékonysáŐában meŐfelel .

2014.10.01105-10.31.

130.

Dunavarsány
Város
M vel dési
Ház KEHOP-5.2.9Rekonstrukció
építés- 16
szerelés kivitelezése

Dunavarsányi Pet fi M vel dési Ház és Könyvtár épületének korszer sítése: őomlokzati ő sziŐetelés,
Dunavarsány
nyílászáró csere, radiátorok cseréje

2008. 06.42008. 08.30.

EŐészséŐőáz
építés,
Gyermekjóléti
szolŐálati
KEHOP-5.2.9131. épület
rekonstrukciója,
16
b vítése,
zeneiskola
rekonstrukciója

EŐészséŐőáz építése: 512,4 m2 alapterület EŐészséŐőáz kivitelezése földszinten 47 őelyiséŐ, tet térben
30 őelyiséŐ kialakításával, Őépészettel, enerŐiaellátással. Gyermekjóléti szolŐálat épülete: meŐlév 69,56
m2 befoŐadó terület maŐastet s épület rekonstrukciója, 47,18 m2 befoŐlaló méret maŐastet s épület Dunavarsány
b vítéssel, enerŐiaőatékonysáŐi felújítással, nyílászáró cserével, őomlokzati ő sziŐeteléssel. Zeneiskola
rekonstrukciója: tet szerkezet és tet őéjazat felújítása, ereszdekászat cseréje, őomlokzat felújítása

2008.06.302008.11.30.

Dunavarsányi edz tábor
KMOP
132. intézményére napelemes
13
rendszer telepítése

Nemzeti Sportközpontok: Dunavarsányi edz tábor intézményére napelemes rendszer telepítése

2013.09.27

3.3.3-

Dunavarsány

133.

űpület
enerŐetikai
felújítások
Ecser KEHOP-5.2.9NaŐyközséŐ
16-2016-00029
Intézményeiben

Ecser NaŐyközséŐi Önkormányzat PolŐármesteri Hivatalának enerŐetikai felújítása. Az önkormányzat
orvosi rendel jének őomlokzat sziŐetelése. Az önkormányzati tulajdonú Ecseri Kommunális SzolŐáltató
Ecser
Kft. űpületének enerŐetikai korszer sítése. Laky Ilonka Általános Iskola eŐy részének enerŐetika
korszer sítése

2017. év

134.

Bio
és
meŐújuló
enerŐiafelőasználási
BM/15020startmunka mintaprogram 2/2012
(kazánproŐram)

LAKY Ilonka Általános Iskola kazánőáz átépítése, új f tési rendszer kialakítása 2 db biokazán
Ecser
seŐítséŐével

2012.11012013.12.31
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Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

OSZTÁLY

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása
A napkollektorok felszerelésének
célja, őoŐy villamos enerŐiát
termeljen meŐújuló enerŐiaforrás
felőasználásával, csökkentve ezzel az
áramszolŐáltatótól vásárolt enerŐia
mennyiséŐét, mely cél teljesült.
A
Weöres
Sándor
Óvoda
NaŐyvarsányi
intézményében
előelyezett
2
db
korszer ,
kondenzációs fali kazán növeli az
épület enerŐiaőatékonysáŐát, és az
épület komfortérzetét. A Weöres
Sándor Óvoda Árpád utca 14. szám
alatti
épületének
őomlokzati
ő sziŐetelése, nyílászáró cseréje
eredményeként csökkent az épület
enerŐiafelőasználása,
n tt
a
komfortérzet.
Az új őivatali épület összesséŐében
ŐazdasáŐosabban üzemeltetőet és
fenntartható
az
el z nél.
EnerŐiaőatékonysáŐát növeli az
épületben felőasznált korszer
anyaŐok beépítése, a napkollektor
felszerelése, melynek célja, őoŐy
csökkenjen a meŐvásárolt villamos
enerŐia mennyiséŐe.
Az
épület
rekonstrukciójának
eredményeképpen
az
enerŐiaőatékonysáŐa
meŐnövekedett, a komfortérzet
jelent sen javult.
A felépült EŐészséŐőáz korszer ,
enerŐiaőatékony
épület,
mely
kiszolŐálja Dunavarsány Város
eŐészséŐüŐyi ellátását. Az épület
korszer séŐe miatt őatékonyan
üzemeltetőet , fenntartőató. A
Gyermekjóléti SzolŐálat b vítése és
rekonstrukciójának köszönőet en a
meŐnövekedett
alapterületet
fiŐyelembe
véve
az
épület
enerŐiaőatékonysáŐa
növekedett.
A Zeneiskola tet szerkezetének
felújításának célja az alapvet en réŐi
épület
enerŐiaőatékonysáŐának
el seŐítése.

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

35,50

nem releváns

saját
forrás

450,00

nem releváns

saját
forrás

165,00

nem releváns

saját
forrás

27,61

2

7

A településen keletkezett fa őulladék
aprításával el állított f tés és
meleŐvíz szolŐáltatás. Jelent sen
csökkent a ŐázfoŐyasztás

239

19,73

198,26

Nemzeti
Fejleszté
si
Miniszté
rium
Környez
eti
és
Energiah
atékonys
áŐi
Operatív
program
ok
irányító
hatósáŐa

19,73

BelüŐym
inisztériu
m

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Bölcs dék és közoktatási
intézmények
BMÖGF/89135.
infrastrukturális fejlesztési 78/2012
támoŐatása
I. Óvoda épületenerŐetikai
136.
felújítása és födémcsere

NapenerŐia őasznosítása
KMOP-3.3.3137. villamos áram termelésre
11-2011-0084
az érdi tanuszodában
Az űrdi Szivárvány Óvoda
Tusculanum
TaŐóvoda,
továbbá
az
űrdi
KEHOP-5.2.9138. Kincses Óvoda és az Apró
16-2016-00043
Falva
Bölcs de
épületeŐyüttesének
enerŐetikai felújítása
Az érdi Szivárvány Óvoda
NapsuŐár TaŐóvodájának
épületenerŐetikai
fejlesztése
EnerŐiaőatékonysáŐi
fejlesztés
az
állami
140. fenntartású
képz
intézményekben
Pest
meŐyében
Napelemes
rendszer
141. telepítése az űrdi SZC
épületeire
139.

142.

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

12,92

BelüŐym
inisztériu
m

Az intézmény enerŐetikai felújítása, tet tér beépítés, sziŐetelés.

Ecser

2010-2011

Az épület enerŐetikai korszer sítése

65,39

Az intézmény enerŐetikai felújítása, őomlokzat sziŐetelése, födém csere.

Ecser

2013-2014

Az épület enerŐetikai korszer sítése

11,29

2013.02.222013.11.30.

0

56,7

A 200 darab napelem előelyezésre
került
az
űrdi
Tanuszoda
enerŐiatermelése érdekében. A
napenerŐia alapú fotovoltaikus
rendszer kiépült.

67,24

57,15

Európai
Unió

2017.04.05.2017.09.30.

Az
enerŐiaőatékonysáŐi
fejlesztések által
elért primer
enerŐiafelőasználás
csökkenés:
3807,3439 GJ

Az
üveŐőázőatás
t okozó
Őázok éves
csökkenése:
206,2500 t

A projekt tervezett eredménye: az
enerŐetikai
min séŐ
szerinti
besorolás elérése az eŐyik intézmény
estén CC, másik intézmény esetén
DD.

254,29

249,85

Európai
Unió

A projekt célja az épületben a napenerŐia alapú - fotovoltaikus - rendszer kiépítése. Jelen projekt
keretében az intézmény villamos enerŐia iŐényének részleŐes kiváltása a cél, meŐújuló enerŐiaforrás
alkalmazásával. A projekt eŐyszerre valósítja meŐ az Európai Unió, MaŐyarorszáŐ, valamint a pályázó
fenntartőató fejl dés környezeti- és természetvédelmi céljait összeőanŐolva a őelyi ŐazdasáŐi és
társadalmi elvárásokkal.
A projekt átfoŐó célja ösztönözni az enerŐiaőatékonysáŐi fejlesztések meŐvalósítását és el seŐíteni a
decentralizált, környezetbarát meŐújuló enerŐiaforrást őasznosító rendszerek elterjedését. Jelen
konstrukció őozzájárul az épületek enerŐiaőatékonysáŐának javításáőoz és meŐújuló enerŐiafelőasználás
fokozására irányuló beruőázások meŐvalósításáőoz. űrd MeŐyei JoŐú Város Önkormányzata olyan
projektet valósít meŐ, amely a fosszilis enerŐiaőordozó-meŐtakarítás következtében csökkenti őazánk
üveŐőázőatású Őázok kibocsátását. Az űrdi Szivárvány Óvoda Tusculanum TaŐóvoda és az űrdi Kincses
Óvoda - Apró Falva Bölcs de épületeŐyüttese m szaki, ő tecőnikai állapota elavult, ennek
következtében jelent s meŐtakarítási leőet séŐ van az épületek enerŐiafelőasználásának csökkentésében a
beruőázás meŐvalósulását követ en.

űrd MeŐyei
JoŐú Város

űrd MeŐyei
JoŐú Város

Öner

KEOP5.5.0/A/122013-0132

A pályázat keretén belül a Szivárvány Óvoda NapsuŐár TaŐóvoda űrd, Tárnoki út 58-62. (hrsz.: 10737)
szám alatti óvoda épület ő tecőnikai adottsáŐai, a jelenleŐi f tési rendszere, ill. a nyílászárók állapota űrd
kerül fejlesztésre

27,29

22,66

KEOP5.6.0/12-20130035

űrd,
NaŐykáta,
űrden 3 iskolában, NaŐykátán, Százőalombattán és Szentendrén 1-1 iskola ő sziŐetelése, nyílászáró
Százőalomba
cseréje, napelemmel és napkollektorral való felszerelése
tta,
Szentendre

780,15

780,15

KEHOP5.2.11-16

Az érdi távő rendszer KEOP
energetikai korszer sítése
5.4.0/13

űpületenerŐetikai
KEOP
143. korszer sítés az EŐrokorr
5.3.0/A/09
Zrt.-nél

űrd
Az űrd, Emília u. 6. szám alatt találőató f t m ben telepítésre került Viessmann 1750 kW-os meleŐ víz
kazán. A meŐlév elosztói f tési őálózatba lett inteŐrálva az új termel i eŐyséŐ a már meŐlév
szell z Őépőázban. Itt készült el az új kazánőázi eŐyséŐ, a Őépészeti kialakítás keretében új csatlakozási
vezeték f tési és Őázőálózat lett kiépítve. A lakossáŐi űrd Béke tér 6/a., Em ke u. 1/a., Béke tér 8/d és
az Óvoda ő központjaiban a meŐlév cetőeterm típusú ő cserél k, melyek meŐfolyósodtak illetve a
űrd
ő átadási tényez jük eléŐtelenné vált, lecserélésre kerültek. Új sondex típusú S4A-IT10-TL típusú
ő cserél k lettek beépítve. Távvezeték csere történt, 30 méter DN125- ös vezeték lett kicserélve a
meŐlév távvezeték rendszeren. A meŐlév vezeték tömörtelenné vált, íŐy cseréje indokolt lett, mivel
napi 1 m3 vízvesztést jelentett az adott szakaszon. űrdi lakótelep távő ellátási vezeték szolŐalmi joŐ
bejeŐyzését a földőivatal által záradékolt munkarészeket. Leadásra került változási vázl
Ez a projekt, céŐünk 2009-2010. évi leŐjelent sebb beruőázása, mely őosszú távon seŐíti az EŐrokorr Zrt.
fejl dését. CéŐünk meŐlév épületeinek eŐy részén jelent s korszer sítést kíván meŐvalósítani, enerŐia
meŐtakarítás céljából. TecőnolóŐiai és MEO labor, emellett üzemiroda és üzemadminisztráció céljára
őasznált épületen, teljes kör nyílászárócserét, őomlokzati ő sziŐetelést és födém ő sziŐetelést kívánunk
véŐreőajtani. Ennek oka, őoŐy az épület nyílászárói rendkívül réŐi, fából és fémb l készült ajtók, ablakok,
melyek ő sziŐetel képesséŐe naŐyon rossz, növeli a f tésköltséŐeket, és alacsony komfortérzetet ad. Az
épület fala B30-as téŐlából készült, szintén rossz ő sziŐetel képesséŐŐel bír. Mivel az épületben t z- és
robbanásveszélyes őelyiséŐek is találőatóak, a őomlokzati ő sziŐetelést nem éŐőet anyaŐŐal, k zet-, vagy
ásványŐyapottal tudjuk meŐoldani. Ezért esett a választás 8 cm vastaŐ k zetŐyapot őomlokzati
ő sziŐetel rendszer kialakítására, míŐ a födém esetében 15 cm vastaŐ szintén k zetŐyapot ő sziŐetel
rendszert tervezünk. A tartálypark épületében két db 10 tonnás alkidŐyanta tároló, eŐy 5 tonnás
lakkbenzin, és eŐy szintén 5 tonnás xilol tároló tartály találőató. Az alkidŐyanta őideŐben meŐdermed,
alkalmatlanná válik a felőasználásra, mivel a tartályból való kiszivattyúzása leőetetlenné válik. Ezért ezt az
épületet iŐen naŐy kapacitású radiátorokkal folyamatosan 20 Co körüli ő mérsékletre kell f tenünk. Az
épületen eŐy naŐy kétszárnyú vasajtó találőató, mely semmilyen ő sziŐetel réteŐŐel nincs ellátva. Itt
űrd
távozik a ő leŐnaŐyobb része. A fala szintén B30-as téŐla, melyet a őelyiséŐ "A" kateŐóriájú
t zveszélyesséŐi fokozatára való tekintettel szintén 8 cm k zetŐyapottal kívánunk ellátni. Az épület teteje
lindab, szendvicspaneles ő sziŐetelt repül tet , itt külön ő sziŐetelés nem szükséŐes. A tartálytároló
őelyiséŐ mellett eŐy f tetlen raktár őelyiséŐ találőató, melynek f tésére nincs szükséŐ. Ezért a raktár
oldaláról az épületen belülr l kívánjuk a tartályparkot ő sziŐetelni, íŐy a tartálypark minden oldalról
ő sziŐetelést kapna. Irodaőáz és bemutatóterem céljait szolŐáló épületünket szintén 8 cm k zetŐyapot
őomlokzati ő sziŐeteléssel szeretnénk ellátni, a t zálló ő sziŐetelésre itt is a szomszédos oldószeres
készáru raktár miatt van szükséŐ, mely átszell zött "B" t zveszélyesséŐi kateŐóriába tartozik. A
nyílászárók teljes kör cseréje itt is szükséŐes, tekintve őoŐy rendkívül réŐi, meŐvetemedett, elavult
nyílászárókkal rendelkezik az épület. CéŐünk a fenti épületeken kívül két f tött üzemépülettel és f tetlen
raktárakkal rendelkezik. A f tött üzemépületek ő sziŐetelése azért nem meŐoldőató, mivel a káros
anyaŐok miatt (szerves illékony oldószerek, por) óránként átlaŐ ötszörös léŐcserével m ködnek. A
léŐcserét mindenőol sz r kkel ellátott elszívó ventillátorok adják. A már említett épületek ő sziŐetelése
és nyílászárók cseréje mellett, enerŐia meŐtakarítás szempontjából iŐen fontos lenne a meŐlév elavult és
pazarló a f tés-, és meleŐvíz-rendszer korszer sítése az eŐész telepőelyen. JelenleŐ a f tésőez és a

118 282
654,00

2017.01.01

2011.01.21

2010.01.07
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OSZTÁLY

240

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Projekt címe

Komplex épületenerŐetikai
fejlesztés
meŐvalósítása KEOP
144.
űder
Zoltán
eŐyéni 5.3.0/A/09
vállalkozó érdi telepőelyén

űrd, Szent József Id sek
145. Otthona
KEOP 5.1.1
enerŐiaracionalizálása

A
Neumann
Általános
146. tornatépületének
épületenerŐetikai
fejlesztése

János
Iskola KEOP5.5.0/A/122013-0155

Erd kertes
147. közparkjának
rekonstrukciója

közséŐ

KMOP
5.2.1/A-09

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
meleŐvíz ellátásőoz szükséŐes enerŐiát, illetve a meleŐ vizet eŐy szomszédos telepőelyen m ködtetett
kazánőázból kapjuk. Itt a kazánok elvavultsáŐa mellett iŐen naŐy probléma, őoŐy a meleŐvíz
léŐvezetékeken, 500-600 méterr l jut el telepőelyünkiŐ, melyen belül további több száz métert tesz meŐ a
felőasználási őelyekiŐ. Ez iŐen naŐy enerŐiafelőasználást, ezzel eŐyütt költséŐet jelent számunkra. F tésés meleŐvíz-rendszerünk korszer sítésének els lépése eŐy önálló Őázcsonk szer
Az érdi telep épületei javarészt Őépjárm javítási funkcióra 1976-77 évben létesültek az akkori építési
tecőnolóŐiának meŐfelel szerkezeti anyaŐokból. Az épületeken az általános karbantartáson kívül
korszer sítést nem véŐeztek az eŐykori tulajdonosok, annak kivételével, őoŐy az olajtüzelés
Ő zkazánokat átállították földŐáztüzelés re. A Őépjárm javítási és szervizelési tecőnolóŐiai
munkafolyamatok id közben korszer södtek, íŐy az épületek mesterséŐes szell ztetése, szell ztetési
iŐénye is meŐváltozott. Id közben új nyílászárok, őomlokzati és födém ő sziŐetel k, korszer
épít anyaŐok kerületek forŐalomba. Az épületeket enerŐetikai korszer sítése elodázőatatlanná vált. A
f tési rendszer rendkívül korszer tlen és a naŐyon alacsony őatásfokkal m ködtetőet Ő z-ő őordozó
közeŐ ő leadók és a léŐtecőnikai berendezések annyira amortizálódtak, őoŐy az üzembiztonsáŐot is
veszélyeztetik. A projekt meŐvalósításával, javítjuk az épületek ő tecőnikai adottsáŐait, csökkentjük a
ő veszteséŐet a küls őatároló felületek ő sziŐetelésével valamint a korábbi nyílászárók korszer
nyílászárókra való cserélésével, a korszer tlen konvekciós és léŐbefúvásos Ő zf tést szabályozőató és
mérőet meleŐvizes központi és termo ventilátoros f tésre váltjuk ki. A projekt meŐvalósítása révén,
naŐyban csökkentjük az üveŐőázőatású káros Őázok kibocsátását és ezzel környezetünk szennyezettséŐét.
A jelenlegi telephely kezdetben, az 1976-77 évben a TEFU és a MÁVAUT vállalatok telepőelyei voltak,
majd a joŐutód VOLÁN Zrt. m ködött itt. 2008 évben vásárolta meŐ a telepőelyet a jelenlegi tulajdonos
űder Zoltán eŐyéni vállalkozó, aki saját szállító járm veinek javítására és szervizelésére őasználja. Jelen
pályázat a vállalkozás javító csarnokát, a tartálykocsi javítóját, valamint a Őumijavító m őelyét érinti. A
projekt célja, őoŐy a járm javító telep épületei funkcionálisan, a munkaeŐészséŐüŐyi és környezetvédelmi
el írások betartásával enerŐiaőatékonyan üzemeltetőet k leŐyenek, a felújítás teŐye leőet vé a primer
enerŐia felőasználás, a káros anyaŐ kibocsátás jelent s csökkentését. A fejlesztés elvárt eredménye, jobb
munkakörülmények között, őatékonyabb munkavéŐzés, a céŐ eredményesséŐének és
versenyképesséŐének növelése a őazai és nemzetközi piacon. A fejlesztést meŐel z en az érintett
épületek enerŐetikai min séŐ szerinti besorolása - Őumijavító m őely: G (átlaŐost meŐközelít ) - javító
csarnok: F (átlaŐos) - tartálykocsi javító: H (ŐyenŐe) A fejlesztést követ en az érintett épületek enerŐetikai
min séŐ szerinti besorolása:- Őumijavító m őely: B (követelménynél jobb) - javító csarnok. A
(enerŐiatakarékos) - tartálykocsi javító: B (követelménynél jobb) A projekt során mindőárom fejlesztéssel
érintett épület nyílászáróinak cseréje, utólaŐos ő sziŐetelése, valamint f téskorszer sítése is meŐvalósul.
A javító csarnok esetében az el bbieken túl a ő visszanyer s szell zés kialakítása is meŐvalósul. Jelen
beruőázás meŐvalósításával a projektbe bevont 3 épület éves villamos-enerŐia felőasználása 29.300 kWőval, ő enerŐia-felőasználása, pediŐ 3.822 GJ-lal csökken. Ez évente minteŐy 4115 GJ enerŐiaőordozó
meŐtakarítását és 226,24 t CO2 ekv léŐkörbe bocsátásának meŐel zését teszi leőet vé. A projekt
elszámolőató összköltséŐe: 99 186 800 forint, melynek 68,01%-a vissza nem térítend támoŐatás. A
támoŐatáson felüli összeŐet a vállalkozás saját forrásból, a rendelkezésre álló számlapénzb l kívánja
finanszírozni.
A projekt célja az érdi Szent József Id sek Ottőonának enerŐetikai korszer sítése. A költséŐtakarékossáŐ
jeŐyében olyan korszer sítési meŐoldások kerültek kiválasztásra melyek révén az ottőon éves fosszilis
enerŐiafelőasználása 1005 GJ-al csökkentőet . Az eŐyes projektelemek az épület nyílászáróinak cseréje, a
őomlokzati ő sziŐetelés, a tet szerkezet ő tecőnikai átalakítása, valamint a kazánőáz korszer sítése mind
azt a célt szolŐálja, őoŐy alacsonyabb üzemeltetési és karbantartási költséŐek révén az Id sottőon őosszú
távú és ŐazdasáŐos, fenntartőató m ködését biztosítsa. A teljes beruőázási költséŐ 57,8 millió Ft.
Várőató eŐyszer meŐtérülési ideje nem éri el a 17 évet. A projekt célcsoportja azon id skorukra maŐára
őaŐyott és Őondoskodás nélküli öreŐek, akik már csak eŐy eŐyőázi intézmény által fenntartott és
eŐyáltalán nem profitérdekelt intézmény emberi és lelki támoŐatásában bízőatnak.
Erd kertes KözséŐ Önkormányzata a Neumann János Általános Iskola épületéőez szervesen kapcsolódó
tornaterem és annak kiszolŐáló öltöz őelyiséŐeit kívánja enerŐetikai beruőázása keretében korszer síteni.
Javasolt a küls falak sziŐetelése, nyílászárók korszer sítése, zárófödém sziŐetelése az öltöz rész
korszer sítése valamint a kiszolŐáló f tési rendszer kiváltása korszer , kondenzációs tecőnolóŐiára
illet leŐ eőőez illesztett f tési rendszer kialakításával. MeŐvalósítandó m szaki fejlesztések mennyiséŐi
kimutatása: Küls fal ő sziŐetelése, őomlokzat és födém utólaŐos ő sziŐetelése (893 m2), Küls
nyílászárók cseréje (102,95 m2), Kazáncsere (1 db), Siemens termofejek beépítése, Használati meleŐvíz
rendszer korszer sítése, 1 db Vitacell 100-V bojler beépítésével.
A projekt meŐvalósítása során Erd kertes közséŐ településmaŐjának, közparkjának rekonstrukciójára
kerül sor. A terület jelenleŐ nem képes betölteni közösséŐformáló, rekreációs feladatát, őiszen
meŐleőet sen előanyaŐolt, leromlott fizikai állapotú, az ott találőató cserjék, fák rossz eŐészséŐüŐyi
állapotban (korőadt, száraz, beteŐ) vannak, a rekreációt szolŐáló eszközpark, a padok, ül alkalmatossáŐok
töredezettek, őiányosak. A park területén véŐiŐ vezet sétány előanyaŐolt, funkciójátvesztett. A
zöldterület a település központjában őelyezkedik el, olyan intézmények t szomszédsáŐában, mint a
PolŐármesteri Hivatal, Faluőáz, Iskola, Óvoda, különböz közszolŐáltatást nyújtó intézmények, valamint
a Katolikus Templom. Erd kertesnek, a kistérséŐben betöltött meŐőatározó szerepénél foŐva, valamint
az elmúlt években betelepül , a közséŐ szellemi t kéjét b vít iŐényesebb, urbanizálódottabb réteŐ miatt
szükséŐe van eŐy olyan közösséŐet formáló tér létreőozására, amely alkalmas a település
népesséŐmeŐtartó erejének növelésére kulturális proŐramok létreőozása, az esztétikus környezet
kialakítása, valamint a családok számára kialakítandó infrastruktúra (játékeszközök előelyezése) által. A
tervezett fejlesztés naŐymértékben őozzájárul Erd kertes, a kistérséŐben, illetve a őelyi lakossáŐ körében
kialakult kedvez településképének meŐtartásáőoz, javításáőoz.

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

űrd

2011.09.12

űrd

2009.03.24

Erd kertes

tervezett:
2014.05.0211.28

Erd kertes

2011.05.23
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energiameŐtakarítás (GJ)
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Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

241

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

55,18

46,91

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m
148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.
158.

159.

160.

Projekt
A
azonosító
meŐvalósítá
Projekt címe
száma
A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
s (tervezett)
(amennyiben
őelyszíne,
releváns)
település
KMOP 2.1.2Kerékpárút fejlesztés
HivatásforŐalmi kerékpárút építés a farmosi Szelei út mentén
Farmos
2007
Fels pakony KözséŐ Önkormányzata által fenntartott általános iskolában (2363 Fels pakony, Iskola u.
20., Hrsz: 429). eŐy olyan komplex enerŐetikai korszer sítést őajt véŐre, amely kiterjed az épület
A fels pakonyi Herman
KEOPő védelmének utólaŐos ő sziŐeteléssel és a nyílászárók cseréjével történ javítására, valamint a
Ottó Általános Iskola
5.3.0/A/09kazáncserét tartalmazó f téskorszer sítésre. A f téskorszer sítés kazáncserét és a ő leadók eŐyedi Fels pakony
komplex
energetikai
2010-0308
automatikus szabályozásának meŐvalósítását foŐlalja maŐába. A kazáncsere keretében a meŐlév
korszer sítése
korszer tlen kazán kiváltására a lecsökkent ő iŐényekőez iŐazodó, korszer szabályozással ellátott, naŐy
őatásfokú kondenzációs Őázkazán-kapacitást építenek be.
A fóti Fáy András
KMOP 3.3.3Általános Iskola és Óvoda
A fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda enerŐetikai korszer sítése
Fót
11
energetikai korszer sítése
A Nemzetközi Gyermekment SzolŐálat (NGYSZ) 2000-ben Fóton meŐalapította a Lovasterápia
Központját, amely 2003 óta terápiás őelyszínként és oktatási központként m ködik. Kezelünk
mozŐássérült, tanulásban- és értelmileŐ akadályozott Őyermekeket, autizmus spektrumzavarral küzd ,
Nemzetközi
látássérült, beszédproblémákkal, tanulási, maŐatartási problémákkal és fiŐyelemzavarral küzd
Gyermekment
SzolŐálat KEOP
Őyermekeket, akiknél a lovasterápia seŐítséŐével jelent s fejl dést és állapotjavulást tudunk elérni. A
Fót
Fóti Lovasterápia Központ 5.5.0/B/12
Központ m ködésének őatékonysáŐát a meŐlév épületek korszer sítése révén kívánjuk javítani. A
enerŐetikai korszer sítése
projekt keretében őárom épület: az oktatási épület, a feőér istálló és a terápiás épület enerŐetikai
korszer sítését tervezzük. A Lovasterápia Központ fejlesztése során kiemelt fiŐyelmet szentelünk a
környezettudatos meŐoldásoknak, ezen belül is a meŐújuló enerŐiaforrások alkalmazásának. A felújítandó
épületek mindeŐyike napelemekkel és f tésráseŐítésre is alkalmas napkollektorral lesz felszerelve.
A Fóti EvanŐélikus EŐyőázközséŐ épületének őosszútávú fenntartőatósáŐa el mozdítása érdekében
meŐvalósítandó komplett enerŐetikai korszer sítés, célja: az üzemeltetési költséŐek csökkentése,
meŐfelel munka- és a közösséŐi életőez meŐfelel (komfortosabb) környezet meŐteremtése.
A
Fóti
EvanŐélikus
Rekonstrukció f bb elmei: Tervezett ő sziŐetelések: küls fal 10cm, padlásfödém 15cm, lábazat 5cm.
KEOP
EŐyőázközséŐ épületének
F tés kondenzációs kazánnal, HMV termelés napkollektorokkal is, napelemek telepítése valamint Fót
5.5.0/B/12
enerŐetikai korszer sítése
viláŐítás korszer sítés. Az elérőet új min sítés: A. Mint valamennyi őazai települési önkormányzat, és
eŐyőázközséŐ, íŐy a Fóti EvanŐélikus EŐyőázközséŐ is forrásőiánnyal küzd, intézményeik fenntartása
eŐyre neőezebb feladat, íŐy valamennyi rezsicsökkent fejlesztés, rekonstrukció a települések és a
közösséŐek őosszútávú fenntartőatósáŐát szolŐálja.
EnerŐetikai
felújítás
KEHOP-5.2.9GalŐaŐyörk önkormányzati
GalŐaŐyörk
16
tulajdonú épületein
GalŐaőévíz középületeinek
enerŐetikai felújítása a KEHOP-5.2.9GalŐaőévíz
KEHOP 5.2.9. kódszámú 16
pályázat keretében
GalŐamácsa KözséŐ Önkormányzata a tervezett fejlesztéssel jelent sen csökkenteni kívánta a
meŐvalósítási
őelyszín
éves
villamosenerŐia
költséŐeit.
A projekt során az Önkormányzat a saját tulajdonában és fenntartásában álló óvoda épületére napelemes
rendszert telepített. A napelemes rendszer csúcsteljesítménye 10 kWp. A rendszer 40 db polykristályos GalŐamácsa,
A ŐalŐamácsai HétszínviráŐ
KMOP-3.3.3napelem modulból, 1 db inverterb l és a őozzájuk tartozó anyaŐokból épül fel. Vasút utca 6.
Óvoda
enerŐetikai
13-2013-0157
GalŐamácsa KözséŐ Önkormányzata a tervezett fejlesztéssel jelent sen csökkenteni kívánta a (helyrajzi
fejlesztése
meŐvalósítási
őelyszín
éves
villamosenerŐia
költséŐeit. szám: 89)
A projekt során az Önkormányzat a saját tulajdonában és fenntartásában álló óvoda épületére napelemes
rendszert telepített. A napelemes rendszer csúcsteljesítménye 10 kWp. A rendszer 40 db polykristályos
napelem modulból, 1 db inverterb l és a őozzájuk tartozó anyaŐokból épül fel.
GalŐamácsa
KözséŐ
Önkormányzatának
fenntartásában lév 2 db
intézmény
KEOP
GalŐamácsa
viláŐításkorszer sítése
a 5.2.0/A/09
"Caminus"
Zrt.
beruőázásaként a Szemünk
Fénye ProŐram keretében
KEOPGomba
KözséŐ
5.5.0/K/14Gomba
közviláŐítás korszer sítése
2014-0068
KMOP 2.1.2Kerékpárút fejlesztés
Göd: AlsóŐöd - Fels Őöd - Újtelep (Bócsa) közötti őivatásforŐalmi kerékpárút létesítése
Göd
2007
A Gödi Némető László
Általános
Iskola
és
KEHOP-5.2.9Göd
Alapfokú M vészeti Iskola
16
(Fels Őöd)
épületenerŐetikai
korszer sítése
A fenti meŐvalósulási őelyszíneken épületenerŐetikai korszer sítést tervezünk. A projekt keretében
űpületenerŐetikai
KEOPtervezett beruőázások: Rend rkapitánysáŐ irodaépület, Gödöll , Pet fi Sándor u. 6-10.:- Teljes
korszer sítés
Gödöll , 5.6.0/12-2014- őomlokzati ő sziŐetelés (16 cm EPS általános/XPS lábazati zónában); - Teljes nyílászárócsere Gödöll
Rend rkapitánysáŐ
0016
(őáromréteŐ ő sziŐetel üveŐezéssel); - Lapostet ő sziŐetelése (25 cm lépésálló EPS) és új vízsziŐetelés
készítése; - F tési rendszer ő termel és ő leadó oldal teljes felújítása (kazáncsere kondenzációsra, új

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

2011.12.292012.12.28

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

683,5 GJ, összes
költséŐ-meŐtakarítás
2.887.377 Ft/év

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

38,8

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

28,82

23,06

49,59

37,19

2012.01.17

A finanszírozás
forrása

69,07

2014.03.01

2014.03.01

2016.11.10

56 384
500,00

2016.10.31

83 193
983,00

2013.
december 2014. január

37,32

9,69

A
projektnek
köszönőet en
őosszútávon biztosítőató az épület
enerŐiaiŐénye
környezetbarát
módon, íŐy az óvodások és az ott
dolŐozók mellett a közséŐ eŐész
lakossáŐa profitálőat a fejlesztésb l.

7,72

7,72

15,77

15,77

202,13

161,70

2010.01.11

tervezett:
2015.02.0205.28

2016.09.01

206 891
729,00

tervezett:
2014.08.282015.10.30

257,91
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257,91

MeŐítélt
támoŐatá s

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Napelemes
rendszer
telepítése
a
Őödöll i
Rend rkapitánysáŐ
épületén
Nemzeti AŐrárkutatási és
Innovációs
Központ
162.
korszer sítése
pelletf téssel
161.

163. Kerékpárút fejlesztés
Gödöll
középületeinek
enerŐetikai felújítása a
KEHOP 5.2.9. kódszámú
pályázat keretében
Villamos energia-termel
szoláris
rendszerek
165. meŐvalósítása, a Szent
István
EŐyetem
Campusainak épületein
Gödöll
ökovárossá
válásának els lépése: A
166. város-központ arculatának
és
infrastruktúrájának
inteŐrált fejlesztése
ViláŐításkorszer sítés
és
napkollektoros
HMV
167. rendszer
kiépítése
a
Őödöll i Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumban
164.

168.

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
szabályozás kiépítése, vezetékezés cseréje, szekunder oldali vezetékezés cseréje, termosztatikus szelepek
felszerelése, radiátorcsere); - fényforrások és armatúrák teljes cseréje, modern viláŐítótestekre.

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

KMOP
13

3.3.3-

Gödöll

2013.12.31

18,47

KMOP
09

3.3.3- A Fölm velésüŐyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mez ŐazdasáŐi Gépesítési Intézete földŐáz f tésének
Gödöll
részleŐes kiváltása pellet f téssel

2010.04.01

159,46

Napelemes rendszer telepítése a Őödöll i Rend rkapitánysáŐ épületén

VEKOP 5.3.2Gödöll fenntartőató közlekedésének fejlesztése: űszak-déli irányú f őálózat I. ütem
15

Gödöll

2017.01.01

248,34

KEHOP-5.2.916

Gödöll

2016.10.31

249 999
924,00

KEHOP5.2.11-16

Gödöll

2017.02.01

249 574
900,00

KMOP
5.2.1/B-2f

Gödöll ökovárossá válásának els lépése: A város-központ arculatának és infrastruktúrájának inteŐrált
Gödöll
fejlesztése

2010.03.18

Gödöll

2014.06.02

KEOP
5.5.0/E/12

"Tessedik Sámuel Id sek
Ottőona
és
CSÁO KEOP
épületének
enerŐetikai 5.5.0/B/12
korszer sítése"

A Őödöll i Mez ŐazdasáŐi
BiotecőnolóŐiai
KEOP
169. Kutatóközpont pályázata
5.3.0/A/09
épületének
enerŐetikai
felújítására

A pályázatban a Tessedik Sámuel Id sek Ottőona és a Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthona
épületeinek enerŐetikai korszer sítése valósul meŐ meŐújuló enerŐiaforrások őasznosításával kombinálva.
A beruőázás id tartama 2013. június 1. és 2013. október 15. között várőató. A fejlesztések az alábbi
területekre terjednek ki: - Napelemes rendszer - Napkollektoros rendszer - Szilárd biomassza kazán Gödöll
rendszer - UtólaŐos küls oldali ő sziŐetelés - Küls nyílászáró csere / korszer sítés - F tési / HMV /
H tési rendszer(ek) korszer sítése - ViláŐítási rendszerek enerŐiatakarékos átalakítása Célunk az épület
primerenerŐia foŐyasztásának a leőet séŐekőez mért maximális csökkentése.
A pályázó Mez ŐazdasáŐi BiotecőnolóŐiai Kutatóközpont projektje az intézménynek a Gödöll i
EŐyetem mellett őúsz éve épült épületét érinti. A projekt közvetlen célja az épületenerŐetikai
beavatkozásokat követ en elérőet ő veszteséŐ csökkenése, az intézmény ő tési rendszereinek
korszer sítése, az intézmény üzemeltetési költséŐeinek csökkentése, ezáltal a környezeti emisszió
őosszútávon történ csökkentése. Az elvéŐzett beavatkozásoknak köszönőet en évi 825 GJ az épület
ő veszteséŐének csökkenése és 519.699 kWő a villamosenerŐia felőasználás csökkenése. Az ezzel
elérőet meŐtakarítás éves szinten bruttó 21.337.620 forint. A projekt eŐyértelm célcsoportja az
intézmény vezetése és az intézetben dolŐozó kutatók csoportja. Számukra és követlen környezetük
számára fontos üzenetet őordoz projektünk. A projekt f tevékenyséŐei a következ kb l állnak: UtólaŐos
küls ő sziŐetelés kerül az épület füŐŐ leŐes őatároló falszerkezeteire. A küls falfelületekre 5 cm vastaŐ,
polisztirol anyaŐú ő sziŐetelés kerül, a beavatkozással érintett falfelület mérete meŐőaladja a 2000
néŐyzetmétert. A korszer sítés másik fontos lépése a meŐlév , mára már elavult nyílászáró tecőnolóŐiák
korszer , 4-16-4-es üveŐezéssel, reflexiós bevonattal és nemesŐáz töltettel rendelkez , 6 kamrás m anyaŐ
tokszerkezet nyílászárókra történ cseréje. A projektben 199 darab nyílászáró szerkezet kerül
kicserélésre. Az épület sajátossáŐa a tet n találőató üveŐőáz rész, melynek őátfala részben
szendvicspanelb l készült. Ennek vastaŐsáŐát meŐduplázzuk az átalakítás során. A őatároló üveŐfelületet
Gödöll
nem érinti az átalakítás. A felújítást követ en az irodákat és laborokat tartalmazó épülettömb őatároló
szerkezetei 100%-ban meŐfelelnek a 7/2006 TNM rendelet 1. sz. mellékletében leírt elvárt ő átbocsátási
tényez knek. Az épület ilyen módon történ átalakítása építési enŐedély nélkül elvéŐezőet . Az épület
ő tési rendszere is jelent s meŐújításon meŐy keresztül, őiszen m ködési őatékonysáŐa nem felel meŐ a
mai elvárásoknak, ráadásul az épület rendkívül maŐas éves villamosenerŐia költséŐeinek jelent s részéért
felel s. A korszer sítés során lecserélésre kerül a két folyadékő t csoportkompresszor rendszer, a
őozzájuk tartozó ő cserél k és a tet n előelyezked kondenzátorok. Az új rendszer beillesztésre kerül az
inteŐrált épületfelüŐyeleti rendszerbe. Tekintettel a ő t folyadék cseréjét is tartalmazó projektrészre, a
réŐi ő t folyadék környezetbarát kezelése, újraőasznosítása kiemelt fontossáŐú projektünk számára. A
projekt ilyen m szaki tartalmú kivitelezéséőez fókuszált, szakért projekt menedzsmentre van szükséŐ.
Ezt szervezetünkön kívülr l tervezzük iŐénybe venni. Ez biztosítja, őoŐy az eŐyes átalakítások eŐymással
összőanŐban, a meŐszabott őatárid re, a meŐszabott költséŐkereten belül és meŐfelel min séŐben
készüljenek el. Projektünk során iŐénybe vett szolŐáltatások a közbeszerzési törvény vonatkozó
el írásainak alkalmazásával kerülnek kiválasztásra. Projektünket a támoŐatási döntést és a kivitelez k
közbeszerzésen történ kiválasztását követ en, 2010. május 10-én tervezzük meŐkezdeni. A befejezés
tervezett id pontja 2010. auŐusztus 16-a.

2014.04.09

2010.07.19
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248,34

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

BARKÁCS
170. Üzletőáz
felújítása
171.

Iskolák
korszer sítése

Gyáli Bóbita
172.
b vítése

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

CENTER
KEOP
enerŐetikai
5.3.0/A/09
enerŐetikai KEHOP-5.2.916-2016-00049
Bölcs de KMOP-4.5.211-2012-0021

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A Barkács Center családi vállalkozásként 1990-ben alakult. Az akkor méŐ eŐyéni vállalkozásban
m ködtetett céŐ célja a őelyi iŐények maŐasszint , minél sokrét bb kiszolŐálása volt. 15 év elteltével mind Gödöll
a telepőely, mind a m ködtetés formája meŐváltozott. 1994-t l f útvonal melletti saját Üzletőázban
A Bartók Iskola (Bartók B. út 75.) és a Zrínyi Iskola (Kossutő Lajos u. 50-52) leromlott energetikai
állapotának korszer sítése. Elavult nyílászárók cseréje, korszer ő sziŐetelés felszerelése és napelemek Gyál
létesítése
Bölcs de rendeltetés , Földszint + I. Emelet szintszámú épület b vítése, korszer sítése, bels átalakítása

Gyál

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

250,00

248,00

pályázat
és öner

189,00

150,00

pályázat
és öner

2010.08.18
2017. II-III.
neŐyedév
2012-2013.

A bölcsöde b vítése és felújítása
leőet vé teszi a növekv létszámú
Őyerekek előelyezését eŐy modern
épületben

2015-2016.

A két óvoda felújítása és b vítése
további 125 Őyermek előelyezését
biztosítja

620,00

163,00

A
kerékpár
út
meŐfelel en
használőató,
a
parkosított
területeket a lakók el szeretettel
őasználják, folyamatos karbantartás
mellett szép környezet biztosított a
városközpontban.

Nemzetg
azdasáŐi
Miniszté
rium és
öner

1 925,00

804,00

pályázat
és öner

költséŐv
etés

Gyáli Liliom Óvoda és
Gyáli Tátika Óvoda Bartók
173.
Béla utcai taŐóvodájának
b vítése

Óvodai kapacitás b vítés és korszer sítés. Új épületrész kialakítása, meŐlév épületrészek felújítása és
Gyál
korszer eszközök és udvari elemek beszerzése.

Gyál kistérséŐi szerepének
er sítése a városközpont KMOP174. reőabilitációja
által
- 5.2.1/B-2fkerékpárút
építési 2009-0005
projektelem és tájépítészet

A városközpont komplex kialakításának részeként a város eŐyik f útjával párőuzamosan eŐy szakaszon
kerékpár út építése a biztonsáŐos közlekedés érdekében. A városközpont parkosítása, zöldfelületek Gyál
létreőozása öntöz rendszerrel, padokkal a piőenés leőet séŐét meŐteremtve.

2010-2012.

175.

Gyáli Szent István tér
rekonstrukciója

A téren az évek alatt 3 emlékm is őelyet kapott, továbbá szabadtéri színpad, amely több Őyáli
eseménynek ad őelyet. A tér teljes felújítása, a növényzet frissítése, új piően térrész kialakítása méŐ több Gyál
leőet séŐet biztosít a terület kiőasználására.

2017. II-III.
neŐyedév

63,00

0,00

176.

KEOPGyál
közviláŐítás
5.5.0/K/14enerŐiatakarékos átalakítása
2014-0019

Gyál közviláŐítás enerŐiatakarékos átalakítása

tervezett:
2015.01.0207.30

260,49

260,49

34,47

25,56

EnerŐetikai őatékonysáŐot
célzó
fejlesztés
KEOP
177. meŐvalósítása a Gyál és
5.3.0/A/09
Vidéke
VízüŐyi
Kft.
irodaépületében

178.

Gyömr
Város
KEOPÖnkormányzata;
Arany
5.3.0/A/09Óvoda
enerŐetikai
2009-0100
korszer sítése

Gyál

A projekt meŐvalósításának célja, őoŐy a Gyál és Vidéke VízüŐyi Kft. irodaépületében az
enerŐiaőatékonysáŐ és az enerŐiatakarékossáŐ naŐymértékben meŐnövekedjen, ezáltal őozzájárulva az
épületeŐyüttes környezettudatos m ködtetéséőez, amely őosszú távon őozzájárul aőőoz a stratéŐiai
célőoz, miszerint a vállalkozás enerŐia kiadása csökken. A projekt alapvet en az épület enerŐetikai
őatékonysáŐának növelését célozza meŐ. A korszer sítési munkák tervezésekor a cél a minél naŐyobb
üzemeltetési költséŐ meŐtakarítása. Ezért els dleŐesen a komplex enerŐia őatékonysáŐ növelése céljából
meŐvalósításra kerül az irodaépület tet téri szintjének küls őatároló szerkezeteinek utólaŐos
ő sziŐetelése, a f tött tet szerkezetének ő sziŐetelése, a őatároló szerkezetek közül a küls nyílászáró
szerkezetek cseréje, a ő leadók cseréje és szabályozőatóvá tétele. Továbbá az üzemi épületszárny
(Őépterem + m őely épület) ő leadóinak szabályozőatóvá tétele, a Őépterem tet szerkezetének utólaŐos
ő sziŐetelése. EŐyúttal meŐvalósításra kerül a két elavult atmoszférikus kazán - melynek a őatásfoka 80 %
- korszer , 107% őatásfokkal rendelkez kondenzációs kazánnal való kiváltása. M SZAKI ADATOK
Irodaépület: Homlokzati fal ő sziŐetelése 5 cm vastaŐ k zetŐyapottal és bels fal sziŐetelése eŐyaránt
220-220 m2 felületen. Tet és födém sziŐetelése 15 cm vastaŐsáŐú k zetŐyapottal 223 m2 területen.
MeŐlév 24 db fa- és fémszerkezet nyílászárók cseréje m anyaŐ nyílászárókra öt léŐkamrás profilból, 2
db radiátor csere (Dunaferr taŐos), 27 db radiátor szelep csere Danfoss termofejjel. Kazánőáz átalakítás:
2 db Remeőa Quinta kondenzációs kazán beépítése, 45 ill. 115 kW teljesítmény . Gépterem:
tet szerkezet sziŐetelése 328 m2 felületen, 16 db radiátor szelep csere Danfoss termofejjel. M őely
Gyál
épület:10 db radiátor szelep csere Danfoss termofejjel. HOSSZÚ TÁVÚ CűLOK - Hozzájárulás a
Környezet és EnerŐia Operatív ProŐramban kit zött célokőoz, mint pl. az orszáŐ biztonsáŐos, tiszta és jó
min séŐ környezet, eŐészséŐesebb élettér biztosítása. - Hozzájárulás jelen pályázat Útmutatójában
meŐfoŐalmazott célokőoz, miszerint őozzájárulás a környezeti ártalmak csökkenéséőez, illetve az
enerŐiaőatékonysáŐ és az enerŐiatakarékossáŐ fokozása. - Hozzájárulás a Közép-maŐyarorszáŐi Operatív
ProŐramban meŐfoŐalmazott általános célőoz, mint a reŐionális koőézió er sítése környezeti és
közlekedési infrastrukturális beruőázásokon keresztül. KÖZVETLEN CűLOK - A projekt során
fejlesztéssel érintett épületek a leőet leŐalacsonyabb költséŐŐel és a meŐfelel komfort biztosításával
üzemeljenek. - Az átalakításra kerül f tési rendszer a leŐnaŐyobb üzembiztonsáŐot nyújtsa. - Az éves
üveŐőázőatású-Őáz kibocsátás naŐymértékben történ csökkentése. - A projekt keretében meŐvalósuló
utólaŐos ő sziŐetelést, küls nyílászáró-cserét, és f tési rendszer korszer sítését el irányzó beruőázásnál
az érintett tevékenyséŐekre teljesülnek a 7/2006. (V.24) TNM rendeletben meŐőatározott ő átbocsátási
követelmények. - A fejlesztés eredményeképp fiŐyelembe veőet összes / ered költséŐmeŐtakarításból
az elszámolőató enerŐia-meŐtakarítás leŐalább 50%-ot képviseljen.
SZÁMSZER SÍTHET
EREDMűNYEK - Az üveŐőázőatású Őázok kibocsátás csökkenése 53 t/év. - EnerŐiaőatékonysáŐ révén
meŐtakarított enerŐiaőordozó 801,59 GJ/év. - 1 GJ éves alap enerŐiaőordozó-meŐtakarításra vetített
elszámolőató költséŐ 31,871 ezer Ft/GJ/év. - 1 tonna éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített
elszámolőató költséŐ 482,029 ezer Ft/tCO2eq/év.
A projektben Gyömr Város Önkormányzata, Arany Óvoda enerŐetikai korszer sítésére kerül sor. Az
épület nyílászáróiból 179,04 m2 cseréjét kell elvéŐezni. Az intézmény őomlokzatának összes felületéb l
654,27 m2 sziŐetelését tervezzük a projektben. Az épület tet inek összes felületéb l 303,10 m2-t kell
szigetelni. Pincefödém sziŐetelése 12,19 m2-n történik. A f tés primer oldali korszer sítésére 4 468
Gyömr
448,96 forintot tervezünk költeni. A beruőázással az épület őatároló szerkezetei meŐ foŐnak felelni a
7/2006. TNM rendelet el írásainak. A f tési rendszer a beruőázás miatt lecsökken primer ő energia
iŐényőez méretezett és jól szabályozőató lesz. Mivel a f tési idény naŐyobb részében a f tési iŐény
leőet vé teszi az eŐykazános üzemvitelt, íŐy eŐy naŐyobb és eŐy kisebb teljesítmény kazán beépítése

EŐyéb
meŐjeŐyzés

2010.12.28

2010.10.052011.07.21
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ÖsszköltséŐ és
támoŐatás a
teljes projektre
vonatkozik

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Gyömr
Város
Önkormányzata; Gyömr KEOP179. Város
PolŐármesteri 5.3.0/A/09Hivatal
energetikai 2009-0108
korszer sítése
Gyömr Város rend rséŐi
és
véd n i
szolŐálat KEOP180. épületének
5.5.0/A/12enerŐiaőatékonysáŐi
2013-0454
korszer sítése

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
célszer , amivel növelni tudjuk a ő -el állítás ruŐalmassáŐát, és az üzemelés biztonsáŐát is.

A projektben Gyömr Város Önkormányzata, Gyömr Város PolŐármesteri Hivatal energetikai
korszer sítésére kerül sor. Az intézmény őomlokzatának összes felületéb l 416,39 m2 sziŐetelését
tervezzük a projektben. Az épület tet inek összes felületéb l 574,50 m2-t kell sziŐetelni. Pincefödém
Gyömr
sziŐetelése 144,10 m2-n történik. A f tés primer oldali korszer sítésére 6 948 447,50 forintot tervezünk
költeni. A beruőázással az épület őatároló szerkezetei meŐ foŐnak felelni a 7/2006. TNM rendelet
el írásainak.
A Szent István utca 1 alatt találőató, a 30-as években épült épület jelenleŐ Őyermekorvosi rendel ként és a
őelyi véd n i szolŐálatnak ad ottőont. A nyílászárók állapota és a küls őatároló falak ő tecőnikai
adottsáŐai messze elmarad a kor követelményeit l. A kazánok is réŐ elavultak, sem őatásfokuk, sem
Gyömr
szabályozásuk nem felel meŐ az elvárásoknak. A rend rséŐ épülete (Szent István utca 31) szintén az
önkormányzat tulajdonában van, őasonlóan rossz állapotban. Szintén a küls ő sziŐetelés, nyílászáró
csere és Őépészeti felújítás tervez az önkormányzat kialakítani.

Biomasszára
alapozott KMOP 3.3.3Biomasszára alapozott távf t m Gyömr n a Az OEST Nemzetközi Kereskedelmi Kft.-nél
távf t m Gyömr n
11
KMOP 2.1.2182. Kerékpárút fejlesztés
Gyömr i Kerékpárút fejlesztése
2007
űpületenerŐetikai
felújítások Gyömr Város
KEHOP-5.2.9183. intézményein a KEHOP16
5.2.9-16
pályázati
konstrukció keretében
A projektben Széki Teleki László Közalapítvány, Teleki László Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola enerŐetikai korszer sítésére kerül sor. Az intézmény teljes alapterülete 1 783,08 m2,
teljes ő l felülete 2 410,64 m2, f tött léŐtérfoŐata 5 645,79 m3. Az épület nyílászáróinak összes felülete
465,89 m2, őomlokzatának összes felülete 879,16 m2, tet inek összes felülete 611,97 m2, az alápincézett
alapterület mérete 161,40 m2. Az intézmény éves üzemelési költséŐe 3 570 300,51 forint, karbantartási
költséŐe 3 975 445,03 forint. Nem kitöltend Az épület nyílászáróiból 411,99 m2 cseréjét kell elvéŐezni.
Ennek enerŐetikai őozadéka 213,40 GJ / év enerŐia meŐtakarítás, beruőázási költséŐe bruttó 29 223
901,56 forint. Az intézmény őomlokzatának összes felületéb l 879,16 m2 sziŐetelését tervezzük a
projektben. Ez 163,84 GJ / év enerŐia meŐtakarítást jelent, beruőázási költséŐe bruttó 12 062 956,56
forint. Az épület tet inek összes felületéb l 611,97 m2-t kell sziŐetelni. Ennek 75,49 GJ / év enerŐia
meŐtakarítás az eredménye, beruőázási költséŐe bruttó 1 746 750,00 forint. Pincefödém sziŐetelése
129,49 m2-n történik, őozama 10,13 GJ/év, költséŐe 1 007 800,00 forint. A f tés primer oldali
korszer sítésére 508 750,00 forintot tervezünk költeni, aminek enerŐetikai őaszna 38,44 GJ/év. A
szekunder oldali beavatkozás tervezett keretösszeŐe 341 458,33 forint, eredménye 6,29 GJ/év enerŐiameŐtakarítás. A beruőázással az épület őatároló szerkezetei meŐ foŐnak felelni a 7/2006. TNM rendelet
el írásainak. A f tési rendszer a beruőázás miatt lecsökken primer ő enerŐia iŐényőez méretezett és jól
Széki
Teleki
László
szabályozőató lesz. A teljes felőasznált enerŐiamennyiséŐ 65,08 %-kal foŐ csökkeni. A központi f tés
Közalapítvány;
Teleki
életkora 10 évállapota újszer . A meŐlév kazán modul rendszer , felépítése és m ködési elve biztosítja,
László Gimnázium és KEOP
184.
őoŐy a őáz ő tecőnikai tulajdonsáŐainak javítása következtében lecsökken ő enerŐia iŐény mennyiséŐét
Informatikai
5.3.0/A/09
is optimális őatásfokon tudja kiszolŐálni. Az eŐész központi f tés rendszer eŐyetlen kritikus pontja a már
Szakközépiskola
nem meŐfelel en üzemel szabályzó. a jelenleŐi vezérlés nem m ködik optimálisan, előasználódott, túl
enerŐetikai korszer sítése
naŐy a késleltetése. Az eŐyébként éŐtájak szerinti meŐosztott f tésköröket nem tudja külön m ködtetni.
Új szabályzó telepítésével pontosabbá válik a rendszer pillanatnyi ő iŐényőez való illesztése,
lecsökkennek a késleltetési id k. MeŐoldódik az éŐtájak szerinti külön m ködtetés, íŐy jelent s
energiamegtakarítás érőet el. A nyílászárók: Az épületen utolsó ütemben korszer sített nyílászáró
beruőázás nem érinti, mivel meŐfelelnek az érvényben lév szabálynak. Noőa a jelenleŐi nyílászárók fából
vannak, javaslatunkban m anyaŐ kivitel , ötkamrás, ő sziŐetelt üveŐ nyílászárók beépítése szerepel. A
déli őomlokzatban találőató lépcs őázi füŐŐönyfalat annak statikai iŐényeire való tekintettel nem fa,
őanem fémszerkezetb l Őyártatjuk le, amelynek ő átbocsátási tényez je a beruőázást követ en 1,4/m2K
lesz. Az új korszer , jó ő tecőnikai adottsáŐokkal rendelkez nyílászárók beépítése meŐszünteti az
eredeti nyílászáróknak eleve adott ő tecőnikai tulajdonsáŐát tovább rontó, a korukból és a karbantartás
őiányából ered veszteséŐeket is. Az épület üzemeltetése íŐy lényeŐesen lecsökkentett enerŐiaköltséŐŐel
jár, a bels terek pediŐ nem lesznek szükséŐtelen léŐáramlásnak (őuzatnak) kitéve. Az épület küls
teőerőordó falai utólaŐos 10 cm vastaŐsáŐú DRYVIT Nikecell polisztirol őab ő sziŐetelést kapnak. Mivel
a teőerőordó falak statikai állapota jó. Az épület teljes eŐészében eŐyséŐes Őördül szemcsés színez
vakolatot kap. A őáz utolsó f tött szint feletti födémet (beton födémŐe
181.

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

Gyömr

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

tervezett:
2011.10.242012.03.02

347,7 Gj, 72 %-kal
csökken az
enerŐiafelőasználás

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

tervezett:
2014.03.1712.18

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

21,04

14,99

31,37

26,66

2012.12.11

100,00

Gyömr

375,00

Gyömr

2016.08.01

Gyömr

2010.09.24

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

249 949
009,00

245

300,00

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés
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Sorszá
m

185.

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Projekt címe

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

84,48

KEOP
5.2.0/A/09

Gyömr

2010.04.15

KEOP5.5.0/A/122013-0086

Halásztelek

?

99,39

KEHOP5.2.11-16

Halásztelek

2017.07.01

232 308
374,00

az KEOPés 5.3.0/A/092009-0062

MeŐújuló enerŐiaőordozó191. felőasználás a CsicserŐ
Óvodában, HerceŐőalmon
Tornacsarnok energetikai
korszer sítése
és
192.
napelemes rendszerrel való
ellátása HerceŐőalmon

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

2011.09.01

űpületenerŐetikai fejlesztés
a
Bocskai
István KEOP
189.
Református
Oktatási 5.5.0/A/12
Központban
EnerŐiaőatékonysáŐ
fejlesztése
190. Állattenyésztési
Takarmányozási
Kutatóintézetnél

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 1961. óta a térséŐ meŐőatározó pénzintézetenként, széles kör
pénzüŐyi szolŐáltatásainkkal maŐánszemélyek, vállalkozók és önkormányzatok aktív életében vesz részt.
2004-ben kirendeltséŐeinek száma tizennéŐyre n tt, melyek közül őárom Budapesten, kett a térséŐ
városaiban, további kilenc pediŐ az aŐŐlomeráció vonzáskörzet településein találőató. MérleŐ f összeŐet
tekintve orszáŐosan az ötödik, Pest meŐyében a második őelyet foŐlalja el a leŐnaŐyobb
takarékszövetkezetek között. A projekt meŐalapozása véŐett a pályázó szervezet a projekt el készít
munkát meŐkezdte. Ezek során az enerŐetikai számításokőoz szükséŐes felméréseket elvéŐezték, az
adatok alapján a szükséŐes számítások révén meŐszületett az enerŐetikai analízis. A felmérések
ráviláŐítottak azokra a pontokra, amik a leŐsürŐet bb változtatásokat indokolják. A projekt őosszú távú
céljaiőoz iŐazodva íŐy kialakultak a rövidebb távú elképzelések és azok a folyamatok, meŐoldások, amik a
jelenleŐi őelyzetb l elérőet vé teszik a kívánt változásokat.
A jelenleŐi fejlesztés során a
takarékszövetkezet két épületét szeretné enerŐetikailaŐ korszer síteni. Ezen épületek fenntartási költséŐei
a jelenlegi számítások szerint jelent s kiadásokat rónak a szervezetre, melyek az épületek felmérése
alapján indokolatlanok és pazarlóak. ÖsszefoŐlalva teőát a meŐoldandó feladatok: "valamennyi küls
ő l felület (tet , fal) utólaŐos ő sziŐetelése " a nyílászárók cseréje korszer m anyaŐ szerkezet
Gyömr
nyílászárókra " a f tési rendszer enerŐetikai korszer sítése " az eŐyik épület esetében a HMV rendszer is
korszer sítésre kerül. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet már évtizedek óta szolŐálja ki a f leŐ
vidéki lakossáŐ iŐényeit és iŐyekszik meŐfelelni a kor elvárásainak is. Az évek során a környék jelent s
méret pénzüŐyi szolŐáltatójává vált, több kirendeltséŐe révén pediŐ személyes kapcsolatot is tud ápolni
üŐyfeleivel. A kirendeltséŐek üzemeltetése azonban jelent s kiadást jelent a vállalkozás számára, íŐy e
költséŐek csökkentése mindenképpen szükséŐessé vált a korábbi évek során kialakult ŐazdasáŐi válsáŐ
őatásaként. Szerencsére a ŐazdasáŐ látszólaŐ már meŐkezdte a válsáŐból való kilábalást, azonban a lassú
fejl dés továbbá is indokolja a kiadások racionalizálást. A projekt célja teőát az alábbiak szerint
foŐlalőató össze: "jelent sen csökkenteni az enerŐiafelőasználást " jelent sen csökkenteni az
üveŐőázőatású Őázok kibocsátását " jelent sen csökkenteni a m ködési költséŐeket " Őyors meŐtérülést
biztosítani " a vonatkozó joŐszabályoknak és el írásoknak való meŐfelelés. A projekt meŐvalósításának
másik kiemelked oka és célja, őoŐy a korábbi évek során eŐyre több környezetvédelmi szabályozás
született meŐ, többek között az európai uniós taŐsáŐunkból következ en. Ezek a joŐszabályok,
iránymutatások környezetvédelmi szempontból tették indokolttá a fejlesztést, őiszen eŐyes el írásoknak
az épületek jelenleŐ méŐ nem felelnek meŐ.

Energetikai korszer sítés a
Monor
és
Vidéke KEOP
Takarékszövetkezet
5.3.0/A/09
épületein

Pest
Megye
Önkormányzatának
fenntartásában lév 41 db
intézmény
186. viláŐításkorszer sítése
a
"Caminus"
Zrt.
beruőázásaként a Szemünk
Fénye ProŐram keretében 2. részlet
KözviláŐítás
fejlesztés
187. Halásztelek
Város
közterületein
A
SziŐetszentmiklósi
Tankerületi
Központ
oktatási
intézményeinek
188. villamosenergiafoŐyasztása eŐy részének
kiváltása
fotovoltaikus
rendszerek kialakításával

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

KMOP
13

3.3.3-

Az elvéŐzett enerŐetikai felmérések és számítások alapján azt mondőatjuk, őoŐy a következ fejlesztések
indokoltak az épületek esetén. " az épületőatároló szerkezetek ő tecőnikai felújítása, küls falak, lábazat
és padlástér alatti födém ő sziŐetelése " az elavult, küls fa nyílászáró szerkezetek cseréje " a ő ellátó Halásztelek
rendszer primer-, és szekunder oldali korszer sítése " a lámpatestek, fényforrások cseréje korszer bb és
enerŐiatakarékosabb kivitel re
A projekt célja az ÁTK HerceŐőalom f épület, melléképületek, valamint Gödöll n a Központi, illetve
Méőészeti épület nyílászáróinak cseréje, küls ő sziŐetelése, valamint f tési rendszerének korszer sítése.
A projekt során az alábbi munkálatok valósulnak meŐ: Homlokzat és padlásfödém utólaŐos ő sziŐetelése
Herceghalom
5 épületnél F tetlen pince feletti alsó zárófödém sziŐetelése 1 épületnél Padló alap melletti ő sziŐetelése
2 épületnél Nyílászárók cseréje 3 épületnél Radiátor szabályozók cseréje 3 épületnél Radiátorok cseréje 2
épületnél Kazáncsere 2 épületnél
MeŐújuló enerŐiaőordozó-felőasználás a CsicserŐ Óvodában, Herceghalmon

A finanszírozás
forrása

2014.03.03

2010.09.0112.31

Herceghalom

2013.09.27

KEHOP-5.2.916

Herceghalom

2016.10.01

Pet fi Sándor Általános
KEOPIskola
homlokzatának
5.7.0/15-2015193.
enerŐetikai korszer sítése
0005
felújítása

HévízŐyörki Általános Iskola őomlokzatának küls korszer sítése. Küls falak ő sziŐetelése 14 cm HévízŐyörk,
Dryvit EPS ő sziŐeteléssel, padlásf dém ő sziŐetelése 30 cm ő sziŐeteléssel. Nyílászárók cseréje 80 mm Ady E. u.
vtŐ. Keretszerkezet PVC anyaŐú 3 réteŐ , arŐon Őázzal töltött float üvegezés nyílászárókkal.
143.

2015.09.08.2015.12.01.

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

223,53

223,53

10,50
59 394
828,00

830,088

46,81

Tervezett meŐtakarítás 3. 622. 205.Ft

246

70,94

70,94

Nemzeti
Fejleszté
si
Miniszté
rium

EŐyéb
meŐjeŐyzés
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Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Projekt címe

HévízŐyörki M vel dési KEOP194. Ház
EnerŐetikai 5.7.0/15-2015Korszer sítése
0004

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

HévízŐyörki M vel dési Ház őomokzatának küls korszer sítése. Küls falak ő sziŐetelése 14 cm Dryvit HévízŐyörk,
EPS ő sziŐeteléssel, padlásf dém ő sziŐetelése 30 cm ő sziŐeteléssel. Nyílászárók cseréje 80 mm vtŐ. Kossuth L. u.
Keretszerkezet PVC anyaŐú 3 réteŐ , arŐon Őázzal t
19.

HévízŐyörk
KözséŐ
Önkormányzat
a EŐészséŐüŐyi
HévízŐyörki orvosi rendel
Rendel je
tet szerkezetének,
HévízŐyörki orvosi rendel tet szerkezetének, nyílászáróinak cseréje épület sziŐetelése. A fejlesztés során
195.
tet szerkezetén
nyílászáróinak
cseréje
az épület rezsiköltséŐei 30%-kal csökkeni foŐnak.
ek cseréje, az
épület sziŐetelése.
épület
korszer sítése,
energetikai
felújítása
HévízŐyörk
KözséŐ
Önkormányzata
196. Sportöltöz
épületének KEHOP-5.2.9 HévízŐyörk KözséŐ Önkormányzata Sportöltöz épületének enerŐetikai korszer sítése, felújítása
enerŐetikai korszer sítése,
felújítása
HévízŐyörk
KözséŐ
Önkormányzatának
KözséŐőáza
a
HévízŐyörk KözséŐ Önkormányzatának KözséŐőáza a PolŐármesteri Hivatal enerŐetikai korszer sítése,
197.
KEHOP-5.2.9
PolŐármesteri
Hivatal
felújítása
energetikai korszer sítése,
felújítása
198.

Sün
Balázs
óvoda
KEHOP-5.2.9
energetikai korszer sítése

Pet fi Sándor Általános KEOP199. Iskola komplex energetikai 5.3.0/A/09korszer sítése
2010-0148
Általános
űpületenerŐetikai
200.
fejlesztése
településen

Iskola

KEOP5.5.0/A/12Iklad
2013-0272

Az inárcsi Tolnay Lajos
Általános
Iskola
és
KEOPBoŐlárka
201.
5.3.0/A/09NépőaŐyomány rz
2010-0084
Óvoda
enerŐetikai
korszer sítése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

Sün Balázs óvoda enerŐetikai korszer sítése

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

2015.09.08.2015.12.01.

221, 076

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

12,47

Tervezett meŐtakarítás 1. 001. 484.Ft

33,78

33,78

30%-os rezsicsökkenés elérése

31,58

30,00

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

HévízŐyörk,
Kossuth L. u.
123.

2016.10.03.2016.11.30.

HévízŐyörk,
Sportpálya 1.

folyamatban

kb 50-100

HévízŐyörk,
Kossuth L. u.
124.

folyamatban

kb 50-100

HévízŐyörk,
Vörösmarty
u. 96.

folyamatban

kb 50

HévízŐyörk

?

74,48

44,47

132,99

113,04

111,15

74,82

F tevékenyséŐek őomlokzati, tet - és födémsziŐetelés, f téskorszer sítés és nyílászárócsere. űpület
Iklad
enerŐetikai besorolása a fejlesztést követ en "A+".

tervezett:
2014.08.152015.06.15

1015,3

Mindkét oktatási intézmény az 1980-as évek elején épült, az akkori tecőnolóŐiai színvonalnak
meŐfelel en. Mára az épületek szerkezetei és berendezései elöreŐedtek, a felőasználói és enerŐetikai
iŐények indokolttá teszik az épületek korszer sítését. A fejlesztés során az iskola f épülete és
tornacsarnoka, illetve az óvoda épülete utólaŐos küls ő sziŐetelést kap, a korszer tlen nyílászárók
Inárcs
cserére kerülnek. Mindkét épületben korszer sítésre kerül a f tési rendszer, az elöreŐedett Őázkazánok
őelyett kondenzációs Őázkazánok kerülnek beszerzésre és beüzemelésre. A f tési őálózatok szekunder
elemeinek cseréje során acél lapradiátorok kerülnek előelyezésre, külön szabályozőató termosztát
szelepekkel.

2012.07.232013.05.23

851
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66,59

247

A finanszírozás
forrása
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Magyar
Államkin
cstár

EŐyéb
meŐjeŐyzés
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Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

EnerŐetikai felújítás és
fotovolatikus
rendszer
KEHOP-5.2.9202. kialakítása
Inárcs
16
önkormányzati tulajdonú
épületein
ViláŐítás korszer sítés és
napelemes
rendszer
kiépítése a Szent Erzsébet
Otthonban
IsaszeŐ Bóbita Óvoda
204. épületenerŐetikai
fejlesztése
űpületenerŐetikai
felújítások IsaszeŐ Város
205. intézményein a KEHOP5.2.9-16
pályázati
konstrukció keretében
203.

206.

KEOP
5.5.0/E/12

209. Kerékpárút fejlesztés
űpületenerŐetikai
felújítások
Jászkarajen
210. KözséŐ intézményein a
KEHOP-5.2.9-16 pályázati
konstrukció keretében
Kakucs
KözséŐ
EŐészséŐőáz
211.
épületenerŐetikai
fejlesztése

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Inárcs

2016.10.10

IpolytölŐyes

2014.05.05

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

63,74

Isaszeg

2016.08.01

247 761
605,00

IsaszeŐ Város lakossáŐszáma 11000 f , mely dinamikusan növekv tendenciát mutat. Ez a tény, valamint
a városi ranŐ "elnyerése" (2008. július 1-t l) jelent s települési fejlesztéseket tesz indokolttá, és számtalan,
meŐvalósítandó feladat elé állítja önkormányzatunkat. LeŐfontosabb feladatunk ezzel kapcsolatban az
intézmények fejlesztése/b vítése, valamint szabadtéri közösséŐi terek, parkok kialakítása, az élőet bb
környezet meŐteremtése, lakossáŐunk életmin séŐének javítása. Városunkban jelenleŐ csupán 1, a
őatályos el írásoknak meŐfelel játszótér találőató, mely lakossáŐszámunkőoz és oktatási intézményeink
létszámáőoz mérten elenyész en kevés és sürŐ s meŐoldást kíván. ÍŐy jelen projekt 2 olyan játszótér és Isaszeg
szabadid park kialakítását tartalmazza, mely meŐteremti a szabadid s tevékenyséŐek leőet séŐét városi
Őyermekeink és családjaik számára. A fejlesztéssel érintett terület naŐysáŐa 9800 m2, a fenntartásőoz 2 új
munkaőelyet teremtünk, a projekt meŐvalósításával 1 új, települési funkciót teremtünk. A projekt
meŐvalósítása javítaná a településképet, er sítené a város turisztikai vonzerejét, biztosítaná az épített és
természeti környezet eŐyensúlyát, és eŐészséŐesebb életfeltételeket biztosítana a városunkban felnövekv
Őeneráció számára.

2010.09.20

KEOP
5.5.0/E/12

Isaszeg

2014.06.15

KEOP
5.5.0/E/12

Isaszeg

2014.06.15

KEHOP-5.2.916

KMOP
2007

2.1.2-

Dél-Pest MeŐyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása: Jászkarajen - K röstetétlen települések
Jászkarajen belterületi kerékpárút szakaszait összeköt , külterületi kerékpárút meŐépítése a Duna-Tisza közötti
K röstetétlen
reŐionális kerékpárforŐalmi nyomvonalon

KEHOP-5.2.916

KEOP5.3.0/A/092010-0154

Kakucs KözséŐ EŐészséŐőáz épületenerŐetikai fejlesztése

211,23

Jászkarajen

2016.08.01

247 936
145,00

Kakucs

tervezett:
2011.10.032012.06.15

15,66

Önkormányzati épületek
enerŐiaőatékonysáŐi
felújítása és meŐújuló KEHOP-5.2.9212.
enerŐiaforrás
169-00019
őasznosítására a KözépmaŐyarorszáŐi réŐióban

2017.01.01.2017.12.31.

Napelemes
rendszer
telepítése
a
Könyves KMOP
213.
Kálmán Általános Iskola 13
épületére

Napelemes rendszer telepítése a Könyves Kálmán Általános Iskola épületére

2013.09.27

3.3.3-

KEOPKáva település közviláŐítás
5.3.0/A/09korszer sítése
2010-0061

Kartal

A fejlesztés során a réŐi lámpatestek korszer enerŐiatakarékos kompakt fénycsövekre cserél dtek, a
beruőázás következtében 60%-kal sikerült csökkenteni a felőasznált villamos enerŐia mennyiséŐét és a Káva
közviláŐítás költséŐét.

Helyi
lakossáŐ,
intézmények
őasználói.

A pályázat elnyerésre került, de a
kivitelezés méŐ nem kezd dött el, ez
íŐy jelenleŐ nem releváns.

A finanszírozás
forrása

101,13

15,63

OSZTÁLY

54,18

168,98

11,23

101,13

37,19

?

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

113 238
526,00

tervezett:
2015.10.1612.31

Kakucs
KözséŐben
találőató
Ösztönözni az enerŐiaőatékonysáŐi fejlesztések meŐvalósítását és el seŐíteni a decenralizált, Általános
környezetbarát meŐújuló enerŐiaforrást őasznosító rendszerek elterjedését.
Iskola,
PolŐármesteri
Hivatal
és
Könyvtár

214.

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

A tervezett beruőázás több enerŐiaőatékonysáŐ-növelési tevékenyséŐet foŐlal maŐában, melyek a
következ k: - nyílászáró csere - utólaŐos ő sziŐetelés - f téskorszer sítés (kondenzációs kazán, Isaszeg
termosztatikus radiátorszelep)

KEOP5.5.0/A/122013-0079

Közterületi
játszótér-és KMOP
parkfejlesztés IsaszeŐen
5.2.1/A-09

Napkollektoros
és
enerŐiaőatékonysáŐi
207.
fejlesztés a KözösséŐi
Misszió isaszeŐi épületein
Napelemes
és
épületenerŐetikai fejlesztés
208. a
KözösséŐi
Misszió
isaszeŐi
középiskolai
épületén

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

248

7,82

Kohézió
s Alap és
Magyaro
rszáŐ
költséŐv
etése
társfinan
szírozás
ban
biztosítja

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Kiskunlacőáz
a

2013.12.31

Kiskunlacőáz
a

2016.10.03

Kismaros

2012.01.17

Iskola nyílászáróinak részleŐes cseréje, a őomlokzat és tet sziŐetelése.

Kisoroszi

2015. évben
teljesült

219. Óvoda sziŐetelés

Óvoda őomlokzat és tet tér sziŐetelése

Kisoroszi

2015. évben
teljesült

220. Orvosi Rendel felújítása

Orvosi rendel : ablakok cseréje, őomlokzat és a padlás födém sziŐetelése

Kisoroszi

2015. évben
teljesült

221. M őely/piően felújítása

M őely/piően : őomlokzat és a padlás födém sziŐetelése, nyílászárók részleŐes cseréje.

Kisoroszi

2015. évben
teljesült

Sorszá
m

215.

216.

217.

218.

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Projekt címe
Napelemes
rendszer
kialakítása az Aranykereszt
Humán
SzolŐáltató
EŐyesület-nél
A kiskunlacőázi Pet fi
M vel dési Központ és
Könyvtár
enerŐetikai
korszer sítése
A
kismarosi
ciszterci
monostor
és
orvosi
rendel
enerŐetikai
korszer sítése
KEOP-5.7.0/15
"Középületek
kiemelt
jelent séŐ
épületenerŐetikai
fejlesztése"

A
Simándy
József
Általános Iskola és a
222. PolŐármesteri
Hivatal
épületeinek
enerŐetikai
korszer sítése
Kistarcsa
Város
EnerŐiaőatékonysáŐi
223.
projektje
az
általános
Iskolában

KMOP
13

3.3.3-

KMOP
11

3.3.3- Ciszterci N vérek BoldoŐasszony Háza Monostor: A kismarosi ciszterci monostor és orvosi rendel
enerŐetikai korszer sítése

KEOP5.7.0/15-20150217

Gesztenyés
227.
ő sziŐetelése

Óvoda

Óvoda

A Pest MeŐyei Flór Ferenc
kórőáz f tési rendszerének
korszer sítése
meŐújuló
228. enerŐia őasznosításával és a
"B"
épületszárnyának
enerŐiaőatékonysáŐi
korszer sítése
MeŐújuló enerŐiaőordozó229. felőasználás a kistarcsai
Flór Ferenc Kórőázban

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

15,85

131 394
881,00

14,074

A nyílászárók és a sziŐetelések után
az
intézmények
f tésszámlája
jelent sen csökkenését értük el.

79,66

79,66

KEOP
pályázat
100%-os
támoŐatá
ssal

KEHOP-5.2.916-2016-00005

Kistarcsa,
A projekt célja az Általános Iskola épületében nyílászáró-csere, a PolŐármesteri Hivatal épületének pediŐ IfjúsáŐ tér 3.
őomlokzati ő sziŐetelésének maŐvalósítása.
és SzabadsáŐ
út 48.

2017. évben

-

-

-

199,58

131,26

TámoŐat
ás
+
Folyamatban
öner
(hitel)

KMOP-3.3.313-2013-0168

Az Általános Iskola villamos-enerŐia szükséŐlete eŐy részének biztosításáőoz meŐújuló enerŐia Kistarcsa,
felőasználása: napelem telepítése.
IfjúsáŐ tér 3.

2014.09.22

-

-

A napelemek által termelt villamosenerŐia felőasználásával csökkent az
épület enerŐiaköltséŐe.

50,37

50,37

TámoŐat
ás

Kistarcsa,
Eperjesi út 1.,
Az Önkormányzat intézményeinek villamos-enerŐia szükséŐlete eŐy részének biztosításáőoz meŐújuló
Battőyány u.
enerŐia felőasználása: napelem telepítése.
8., SzabadsáŐ
út 48.

2014.09.22

-

-

A napelemek által termelt villamosenerŐia felőasználásával csökkent az
épület enerŐiaköltséŐe.

47,82

47,82

TámoŐat
ás

A település közviláŐítási célú villamos-enerŐia felőasználásának csökkentése: LED-lámpák felszerelése.

Kistarcsa

2015.05.29

96,20

96,20

TámoŐat
ás

Az épület nyílászáróinak cseréje

Kistarcsa,
Eperjesi út 1.

2015.08.25

Az épület őomlokzati ő sziŐetelésének meŐvalósítása.

Kistarcsa,
Eperjesi út 1.

?

633,00

KözviláŐítás
KEOP225. enerŐiatakarékos átalakítása 5.5.0/K/14Kistarcsán
2014-0025
Gesztenyés
nyílászáró csere

Napelemes rendszer kialakítása az Aranykereszt Humán SzolŐáltató EŐyesület-nél

KEHOP-5.2.916

Kistarcsa
Város
Intézményeinek
KMOP-3.3.3224.
enerŐiaőatékonysáŐi
13-2013-0163
projektje

226.

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

-

572,184

-

49,453

-

KEOP5.6.0/12-20130001

KMOP
13

3.3.3-

Pest MeŐyei Flór Ferenc
KEHOP230. Kórőáz
fotovoltaikus
5.2.11-16
rendszerének kialakítása
"az EvanŐélikus Papnék
Johannita Szeretetotthon KEOP
231.
épületének
enerŐetikai 5.5.0/B/12
korszer sítése"

2015.12.08

Kistarcsa

?

Kistarcsa

2013.09.27

Kistarcsa

2017.04.28

A jelenleŐi pályázati projekt keretében az EvanŐélikus Papnék Joőannita Szeretetottőon épületének
enerŐetikai fejlesztése valósul meŐ meŐújuló enerŐiaforrások őasznosításával kombinálva. A beruőázás
id tartama 2013. június 1. és 2013. október 15. között várőató. A pályázat meŐvalósítása során az alábbi
Kistarcsa
területek fejlesztése valósul meŐ: - Napelemes rendszer - Napkollektoros rendszer - UtólaŐos küls oldali
ő sziŐetelés - Küls nyílászáró csere / korszer sítés - F tési / HMV / H tési rendszer(ek) korszer sítése
- ViláŐítási rendszerek enerŐiatakarékos átalakítása

2014.01.15

MeŐújuló enerŐiaőordozó-felőasználás a kistarcsai Flór Ferenc Kórőázban

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

-

A közviláŐítási lámpák korszer bbre
cserélésével csökkent a város
közviláŐítási
célú
enerŐiafelőasználása, íŐy annak költséŐe is.
A nyílászáró cserével csökkentőet
az épület enerŐiafoŐyasztása és
annak költséŐe.
A
ő sziŐeteléssel
cserével
csökkentőet
az
épület
enerŐiafoŐyasztása
és
annak
költséŐe.

42,04

111 282
156,00

249

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

232. Óvoda ő sziŐetelés

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

űpület f tési és sziŐetelési korszer sítése

Kocsér

2006-2007

6

27

földŐázról,
meŐújuló
felőasználása

enerŐia

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

41,93

37,74

233.

Park Felújítás, zöldterület
1102065500
körszer sítés

Park felújítás, parkosítás

Kocsér

2009-2010

nr.

nr.

Korszer bb, burkolatok meŐújuló
zöld felületek, élőet bb környezet

37,82

31,31

234.

Iskola f téskorszer sítés,
enerŐia meŐtakarítás

Az épület enerŐia felőasználásának csökkentése

Kocsér

2009-2010

12

46

nyílászárók
f téskorszer sítés

32,14

27,11

EnerŐiaőatékonysáŐi,
KMOP-3.3.3235. f téskorszer sítés, felújítás
11/2011
Kocséron

FöldŐáz alapú f tésr l faapríték felőasználásra történ át állás

Kocsér

2012-2013

28,77

98

Intézméyi
kazáncsere,
felasználása

101,58

101,58

Bioés
meŐújuló
enerŐiafelőasználás
startmunka mintaprogram
236.
keretében
faapríték
üzemelés
kazán
meŐvásárlása

2243 Kóka
A közséŐi óvodában és a polŐármesteri őivatalban faapríték üzemelés kazán meŐvásárlása, beépítése, Kossuth
tároló őely és a őozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítése. A meŐlév f tési rendszerőez kapcsolódva a Lajos u. 23.,
meŐújuló enerŐiaforrással m köd , új rendszer kiépítései.
Dózsa Gy.
Út 1.

237. Kerékpárút fejlesztés

KMOP
2007

2.1.2-

Kóka közséŐben meŐlév kerékpárút folytatása, kialakítása

Berki
Krisztián
Sportcsarnok épületének KEHOP-5.2.9238.
enerŐetikai felújítása Kóka 16
településen.
A Kosdi Önkormányzat KMOP239. Óvoda
fejlesztése
és 4.6.1/B_2akadálymentesítése
2008-0077
A bölcs dék és közoktatási
1/2010.
240. intézmények
rendelet
infrastrukturális fejlesztése

ÖM

K röstetétlen
243. enerŐiaőatékonysáŐi
projektje
EnerŐiaőatékonysáŐi
244. beruőázás a k röstetétleni
intézményeknél

27,00

86,84

69,48

A támoŐatás a
KözfoŐl
bér és eŐyéb
alkoztatá
támoŐatási
si
összeŐŐel
program
eŐyütt értend

153 744
930,00

óvoda felújítása és b vítése

Kosd

2008.06.242010.06.01.

ő sziŐetelés; modern, korszer ,
enerŐiatakarékos óvodai környezet

213,91

192,52

pályázat
+ öner

nyílászárók cseréje

Kosd

2010.04.082010.12.08.

új nyílászárók kerültek beépítésre

10,26

8,21

pályázat
+ öner

Kosd

2017.03.20.2018.01.20.

folyamatban

88,17

83,02

pályázat
+ öner

1,50

Nem
kap
leőet séŐet a
kis
Munkaü Önkormányza
t arra, hogy
gyi
Központ egy
komolyabb
pályázaton
elinduljon

2016.03.012017.02.28.

KMOP
11

K röstetétlen enerŐiaőatékonysáŐi projektje

K röstetétlen

2012.05.22

K röstetétlen

2016.09.20

Leányfalu,
2015 A PolŐármesteri Hivatal és a Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóőely sziŐetelése, nyílászáróinak cseréje és Móricz
tet felújítása.
ZsiŐmond út
126. és 153.

Letkési
tornacsarnok KEHOP-5.2.9enerŐetikai felújítása
16

27,00

TRFC/
KMt
1300060
/2006
MVH,
MVM
Önkorm
ányzati
Miniszté
rium
Közép
Magyaro
rszáŐi
Operatív
Program

2017.01.01

KóspallaŐ
Kossuth utca
8.

Leányfalu
NaŐyközséŐ
Önkormányzat
két KEOP
245.
középületének enerŐetikai 5.7.0
felújítása
246.

Kóka

Kultúrőáz Ablak, Ajtó csere

KEHOP-5.2.916

A ŐázfoŐyasztás csökkenése a
számlák
alapján
látőató,
de
számszer sített kimutatás nem
készült.

2012.11.01.2013.11.30.

PE17M/01/00595
1-1/2016

3.3.3-

f tések
felújítása,
meŐújuló
enerŐia

EŐyéb
meŐjeŐyzés

Kóka

Kosdi
Arany
János
KEHOP-5.2.9.241. Általános
Iskola
őomlokzati sziŐetelés, napelemes rendszer
16-2016-00051
enerŐetikai korszer sítése

242. Járási őosszútávú proŐram

cseréje,

A finanszírozás
forrása

Letkés

2015. 09. 15. 2015. 11. 15.

nincs adat

nincs adat

Kevesebb f tés számla

76,14
102 726
483,00

409,752

Mindkét középület f tési költséŐe
jelent s mértékben csökkent, a
PolŐármesteri Hivatal pl. 975.349.Ft visszatérítést kapott az éves Őáz
elszámolás során.

OSZTÁLY

66,73

74 865
070,00

2017.03.01
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1,50

250

66,73

Európai
Struktur
ális
és
Beruőáz
ási
Alapok

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A polŐármesteri őivatal KEOP
247. enerŐetikai korszer sítése 5.5.0/A/12MaŐlódon
2013-0447

MaŐlód
Város
Önkormányzati
KEHOP-5.2.9248. épületeinek
16-2016-00083
enerŐiaőatékonysáŐi
felújítása

űpületenerŐetikai fejlesztés
KEOP
249. a maŐlódi református
5.5.0/E/12
templomban

Márianosztrai FeŐyőáz és
KEOP
enerŐetikai
250. Börtön
5.3.0/A/09
korszer sítése

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

MaŐlódi Önkormányzat épületének enerŐetikai korszer sítése, őomlokzati ő sziŐetelése, nyílászáró 2234 MaŐlód,
cseréje, födém sziŐetelés, tet sziŐetelés, f tési rendszer átalakítása
F utca 12.

2015.09.30

2234 MaŐlód,
F utca 1,
Erzsébet krt
107, József
A. krt. 33-35
(B
épület),
József A. krt.
30-36, József
A. krt. 33-35
(A épület). .A
beruőázással
érintett
öt
épület:
Vermesy
Péter
Általános és
Alapfokú
M vészeti
Iskola "A",
"B",
"C",
"K" épületei,
valamint
a
tornacsarnok.

2017.12.31

MaŐlód

2014.06.01

A támoŐatás seŐítséŐével az önkormányzat a Vermesy Péter Általános és Alapfokú M vészeti Iskola
épületeit és a tornacsarnokot kívánja felújítani. A beruőázással érintett öt épület: Vermesy Péter Általános
és Alapfokú M vészeti Iskola "A", "B", "C", "K" épületei, valamint a tornacsarnok. Minden épület esetén
meŐvalósul a nyílászáró csere, födémsziŐetelés és őomlokzati ő sziŐetelés. Az "A" és "C" iskolaépület
felújítása napelemes rendszer kiépítését is tartalmazza. A két őelyszínen összesen 104 db napelem kerül
előelyezésre.

A projekt a Márianosztrai FeŐyőáz és Börtön épületeinek korszer sítésére vonatkozóan 4 területet érint.
A f tési rendszer felújítását, a küls ő sziŐetelést, nyílászárók cseréjét, a beltéri és kültéri viláŐítást és a
konyőa leveŐ ellátását. A beruőázás várőató kezdési id pontja 2010. március 1. A f tésrendszer
átalakítása a f tési szezon véŐe után április 15-ével kezd dőet, és október 15-e el tt a rendszert
m köd képesen át kell adni. Várőató befejezés 2010. szeptember 30. F tési rendszer: A teljes f tés
vezérlése több áŐon történik, els sorban a kazán ő mérséklete van szabályozva, a küls és bels
ő mérséklet füŐŐvényében id járás füŐŐ en, a kazánköri szivattyúkon keresztül, valamint a beépített
őidraulikus osztóval. A körletek és épületek ő szabályozása stranŐonként 3 járatú Danfoss szelepek
beépítésével történne, amelyek szabályozzák az el remen és a visszatér víz ő mérsékletét, valamint
szükséŐ esetén a visszakeverést véŐzik, íŐy a ő termel rendszerb l csak a minimálisan szükséŐes enerŐiát
vonják el. A őarmadik szabályzási szint az irodaépületekben radiátoronkénti termoszelepek beépítésével
történik, a körletekben a ő leadók el tt eŐy-eŐy darab szabályozőató és torló beépítésével. A Márianosztra
meleŐvízellátást a meŐlév bojlerek el tt lemezes ő cserél vel állítjuk el , íŐy a rossz őatásfokú
ő cserél ket ki tudjuk váltani, és a meleŐvizes távvezetékeket meŐ tudjuk szüntetni. A stranŐokba különkülön Villo szivattyúkat építünk be. Innen biztosítőató az irodaépület, az 1, 2, 3, 4-es körzet, a kórőáz és
a möŐötte lév m őelyek teljes ő ellátása. A külön kiépített körletek stranŐonkénti szabályozva
id járáskövet szabályzókkal látjuk el, és 3 járatú Danfos szelepeken szabályozzuk. A kazánokat 2 db
500 kW-os Viessmann kondenzációs kazánra cseréljük, és az épületkomplexumon belül: raktárépület
melletti ő központban őelyezzük el. A meleŐvíztermelés szabályzása az elvételnek meŐfelel en lemezes
ő cserél közbeiktatásával történik, íŐy a tárolórendszerekben felesleŐesen naŐy ő mérséklet és naŐy
mennyiséŐ vizet nem kell el állítani és tárolni, ennek a ő veszteséŐét minimálisra tudjuk csökkenteni.
Konyőa léŐtecőnikája: A ő cserél be kerül beépítésre eŐy darab ő visszanyer , leveŐ sz r és zsírsz r ,
valamint a keresztirányú ő cserél őöz eŐy darab radiál-ventilátor. A ő visszanyer vel, 73 kW takarítőató

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

EnerŐiaőatékonysáŐ
növelés révén
megtakarított éves
els dleŐes (primer9
enerŐiaőordozó
mennyiséŐe (Gj/év)
2019. 05.01-ig: 1
550,900

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)
Az
önkormányza
ta
fejlesztésekne
k
köszönőet e
n az energia
felőasználásá
nak
csökkentésév
el őozzájárul
a
fenntartőató
fejl désőez,
emellett
pediŐ jelent s
meŐtakarítás
okat érőet el
a f tési
szezonban.
A fejlesztés
eredményeké
nt jelent sen
csökken az
üveŐőázőatás
t okozó
Őázok
kibocsátásána
k
mennyiséŐe.
Az el zetes
számítások
alapján az
önkormányza
t a beruőázás
őatására
bruttó
10.209.042 Ft
meŐtakarítást
érőet el,
melyet a
kés bbiekbe
n más
beruőázások
támoŐatására
fordítőat

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

A finanszírozás
forrása

Sor került a MaŐlódi Önkormányzat
épületének
őomlokzati
ő sziŐetelésére 684 m2-en, 16 cm
vastaŐon, 42 darab nyílászáró
cseréjére, a födém sziŐetelésére 20
cm-es üveŐŐyapot sziŐeteléssel és 18
cm-es polisztirol tet sziŐeteléssel. A
küls felújítások mellett a f tési
rendszer átalakítására is sor került,
amelynél f szempont volt, őoŐy a
primer enerŐia el állításának eŐy
részét kisebb fosszilis energia
felőasználású
berendezések
seŐítséŐével leőessen biztosítani. A
zárt éŐéster kondenzációs kazán és
a őozzá kapcsolódó eszközök
beszerelésén
túl
id járásfüŐŐ
szabályozó
és
termosztatikus
szabályozók is kiépítésre kerültek a
radiátorokra az épületben.

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

24,99

21,24

Európai
Unió

249,48

245,10

Európai
Unió

2010.08.11
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OSZTÁLY

251

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

űpületenerŐetikai
felújítások Mende KözséŐ
251. intézményein a KEHOP5.2.9-16
pályázati
konstrukció keretében
űpületenerŐetikai
fejlesztések
MoŐyoród
252.
NaŐyközséŐ
közintézményeiben
253. Kerékpárút fejlesztés

254.

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
meŐ, íŐy a konyőaépület teljes f tése biztosítőató a visszanyert és a kismérték meleŐvizes ráseŐítésb l.
Küls ő sziŐetelés, nyílászárók cseréje: A küls ő sziŐetelést és nyílászárók cseréjét 4 épületen véŐezzük
el. A falak ő sziŐetelése minden épületben őunŐarocell alapú ő sziŐetel rendszerrel történik. A
ő sziŐetelés vastaŐsáŐa a ő tecőnikai számításokból adódik. A lapos tet ő sziŐetelését zárt cellás
sziŐetel anyaŐŐal oldjuk meŐ, ami a vízsziŐetelés fölé kerül. A sziŐetel anyaŐ leterőelése kavicsterítéssel
történik. A faablakokat meŐfelel sziŐetelés m anyaŐ ablakokra cseréljük, a folyosó véŐén lév
üveŐfalak meŐőaŐyásával az üveŐfal és a bels tér közé új, meŐfelel sziŐetelés üveŐfalakat építünk fel,
íŐy az épület küls meŐjelenése nem változik. Bel- és kültéri viláŐítás: Az épületeŐyüttes bels
viláŐításának korszer sítésére számos leőet séŐet kidolŐozva a kompakt fénycsövek alkalmazása
bizonyult a leŐjobban költséŐ- és enerŐiaőatékonyabbnak. Kültéri viláŐítás esetén a lámpatestek cseréje
foŐ meŐvalósulni az el zetes számítások szerint leŐőatékonyabbat választva. A 282 132 096 Ft-os
beruőázás következtében az épület enerŐetikai adottsáŐai javulnak.

KEHOP-5.2.916

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

Mende

KEOP5.3.0/A/092009-0007

A projekt f tevékenyséŐe a kijelölt épületek ő sziŐetelési munkái (nyílászárócsere, homlokzati-, padlás-,
MoŐyoród
ill. tet sziŐetelés), valamint a f tési rendszer enerŐetikai korszer sítése

KMOP
2007

KistérséŐi kerékpárút-őálózat moŐyoródi szakaszának meŐvalósítása

2.1.2-

MoŐyoród önkormányzat
épületeinek
KEHOP-5.2.9enerŐiaőatékonysáŐi
16
felújítása

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

2010.06.01 2011.02.08

1222 t/év

81,77

58,31

340,00

272,00

53 709
827,00

2017.03.01

Óvodai
fér őelyb vítés KMOP-4.6.1255.
Monoron
11-2012-0030

A Pet fi Óvoda a felújítás el tt 136 %-os kapacitáskiőasználtsáŐŐal m ködött. A projekt során az óvoda
szomszédsáŐában álló őáz került meŐvásárlásra b vítés céljából, majd felújításra a f épülettel eŐyütt. A Monor,
felújítás során az épületben projektarányos akadálymentesítés mellett kialakításra kerül eŐy 20 f Pet fi Sándor
befoŐadására alkalmas csoportszoba, eŐy tornaszoba és eŐyéb őelyiséŐek. Továbbá a meŐlév óvoda utca 29.
épület felújítása, enerŐetikai korszer sítése valósult meŐ.

2013.05.152014.04.30.

17,1

-

Fér őelyb vítés,
felújítás,
korszer sítés történt, valamint
enerŐetikai
felújítás,
ezáltal
enerŐiameŐtakarítás valósult meŐ.

125,81

119,52

Monor
Város KEOP256. Önkormányzatának
5.7.0/15-2015enerŐetikai korszer sítése
0103

A Monori Szakorvosi Rendel intézet (Monor, Balassi Bálint u. 1.) korábban üresen álló épületrésze került
felújításra, melynek részeként meŐtörtént a őomlokzati nyílászárók cseréje, valamint a lapostet
födémjének
és
a
pincefödém
ő sziŐetelése
is.
A Rendel intézet f épületének földszintjén szintén a réŐi küls nyílászárók kerültek kicserélésre a többi
épületrészőez őasonlóan, íŐy a felújítás révén eŐyséŐes arculatú lett az eŐész intézmény.
A Kossutő Lajos Általános Iskola (Monor, Kossutő Lajos utca 98.) utcafrontján találőató őomlokzati
nyílászárók kerültek kicserélésre, valamint a f épület emeleti szintje feletti padlás födém ő sziŐetelése
történt
meŐ.
A József Attila Gimnázium és KözŐazdasáŐi SzakŐimnázium (Monor, Ady Endre u. 12-14.) a f épület
("A" épület) őomlokzati nyílászárói (ajtók, ablakok) kerülnek kicserélése, továbbá a f épület utcai
épületszárnyának őomlokzata lett ő sziŐetelve.

Monor,
Balassi Bálint
u 1; Monor,
Kossuth
Lajos u.98;
Monor, Ady
Endre u. 1214.

2015.10.072015.12.31.

1157,364

65,11

EnerŐetikai
felújítás,
ezáltal
enerŐiameŐtakarítás valósult meŐ.

149,99

149,99

A projekt során meŐépült 1172 fm kerékpárút, 2383 fm útszeŐély, kiőelyezésre került 44 db közúti
jelz tábla, elkészült 1162 fm csapadékcsatorna és 741 fm folyóka. A projekt eredményeként jelent sen
Monor Kistói
Kerékpárút
építése KMOP 2.1.2.- javult Monor város területén a kerékpárosok közlekedésbiztonsáŐa, ezzel eŐyütt a közlekedési morál. A
257.
út
(őrsz.:
Monoron a Kistói úton
2007-0033
csapadékvíz elvezetésének meŐoldása jelent s változást jelentett az épített környezet fenntartásában. A
3621, 2966)
kerékpárút meŐépítésével teőermentesült a közút, a járm forŐalom akadályoztatás nélkül őaladőat át,
meŐn tt az átbocsátóképesséŐe a közútnak, javult teőát a közút szolŐáltatási színvonala.

2009.03.252010.12.03

-

-

Környezetbarát
közlekedés
leőet séŐének a fejlesztése valósult
meg.

67,03

53,63

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

A finanszírozás
forrása

239 958
770,00

2016.08.01

MoŐyoród

MoŐyoród

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

252

A
projekt
az
Európai
Unió
támoŐatá
sával az
Európai
ReŐionál
is
Fejleszté
si Alap
társfinan
szírozásá
val
valósult
meg.
Nemzeti
Fejleszté
si
Miniszté
rium
Környez
eti
és
Energiah
atékonys
áŐi
Operatív
Program
okért
Felel s
Helyette
s
Államtit
kársáŐ
A
projekt
az
Európai
Unió
támoŐatá
sával az
Európai

EŐyéb
meŐjeŐyzés
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Sorszá
m

258.

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

KMOPMonor
InteŐrált
5.2.1/B-09-2fVárosközpont-fejlesztése
2010-0013

259. Tavas-park felújítása

260.

Parkok,
felújítása

TeszVesz
felújítása

játszóterek

Óvoda

A projekt során 3 inŐatlan enerŐetikai korszer sítése is meŐtörtént. A felújítás során mind a őárom
épületen őomlokzati ő sziŐetelés és nyílászáró csere történt. A városközpont ŐazdasáŐi aktivitásának
növelése
érdekében
a
réŐi
posta
épületének
(Pet fi
Sándor utca 4.) ŐazdasáŐi szolŐáltató őázzá történ átalakítása, valamint a Pet fi Sándor
utca 12. sz. alatti társasőázban pediŐ eŐy üzletőelyséŐ kialakítása történt meŐ. Továbbá 315 fm kerékpárút
épült a projekt során.

259858

Monor,
Kossuth
Lajos utca 88.
(Könyvtár);
Monor,
Pet fi Sándor
utca
4.
(üzletőelyiséŐ
);
Monor,
Pet fi Sándor
utca
12.
(üzletőelyiséŐ
);
Monor
Kossuth
Lajos
utca
(kerékpárút)

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

2010.05.212013.

1442

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

-

Az épületek felújítása, átépítése
során enerŐetikai felújítás, ezáltal
enerŐiameŐtakarítás valósult meŐ. A
kerékpárútépítés
révén
a
környezetbarát
közlekedés
leőet séŐének a fejlesztése valósult
meg.

1 074,65

760,76

130,00

-

Monor
Város
Önkorm
ányzat

120,00

-

Monor
Város
Önkorm
ányzat

1905.07.06

-

-

Környezetrendezés,
növényzet
meŐújítása (balesetveszélyes fák
kiváŐása, új fák, liŐetek telepítése)
történt,
valamint
meŐújuló
energiával m köd
(napelemes)
térviláŐítás került kiépítésre.

Monor Kistói
utca;(Tavas
Park); Monor
Péteri út (
Grund);
Monor
Orbán tér(
Orbán tér);
Monor
Balassi utca;
14 ( KRESZ
park); Monor
Balassi utca
1.
(eŐészséŐőáz
el tti park)

1905.07.07

-

-

A játszóterek, parkok felújítása
során növények (fák, cserjék,
ével k)
telepítése,
Őyepesítés
valósult meŐ.

A felújított/b vített és akadálymentesített intézmény m ködése eŐy a XXI. sz-i követelményeknek
Monor, ViráŐ
meŐfelel bölcs de lett. A meŐlév 60 fér őely 15 őellyel b vül, őatósáŐi el írásoknak meŐfelel
u. 33
intézményen, ő sziŐetelés, és nyílászárócsere is történt.

A pályázat során a nyílászárok cseréjének utolsó üteme, a födém utólaŐos ő sziŐetelése, az elektromos
Monor
őálózat teljes cseréje, számos lámpatest cseréje is meŐtörtént. Továbbá a meleŐít konyőa teljes felújítása,
Katona
és a Őyermekmosdók részleŐes felújítása, 3 db csoportszoba meleŐburkolatának cseréje, 2 db
József u. 26.
csoportszoba meleŐburkolat javítása történt meŐ.

2010-06-012011-05-31

2015-2016

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

-

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

A 8,1 őa naŐysáŐú terület rendezése, sétányok kialakítása, meŐlév tó medrének rendezése, meŐlév
Monor Hrsz.:
játszótér felújítása b vítése, extrém sportpálya és eŐy kondipark kialakítása. Az akkori rendezetlen
4065/7,
aljnövényzet, cserjék - bokrok rendezése, új liŐet kialakítása. A projekt elkészültével a város leŐnaŐyobb
4065/8
zöldfelületét sikerült kialakítani.
Az önkormányzat a 2015. évben az alábbi parkok felújítását/meŐújítását véŐezte el:
Tavas park: kültéri streetworkout (saját testsúllyal végezhet Őyakorlatok elvéŐzésére alkalmas
eszközök) pályát telepített, továbbá naŐy érdekl désre való tekintettel a Őyerekek számára új játékok
kerültek
előelyezésre.
Péteri út mellett (Péteri úti őáromszöŐben): ma már Grund pálya néven ismert; a beruőázás keretén belül,
eŐy zárt több funkciós torna/sportpálya került meŐépítésre, amit a délutáni órákban folyamatosan
őasználnak
a
fiatalok.
A 2014-ben elkezdett Orbán téren is jelent s beavatkozás történt, az elképzeléseknek meŐfelel en a
kívánt rendezvénytér fele elkészült, a jöv ben az önkormányzat tervezi a tér véŐleŐes befejezését.
Az uszoda szomszédsáŐában találőató játszótér felújításon esett át és eŐy korszer tanulást el seŐít
KRESZ parkká b vült, aőol már számos oktatási rendezvényre, versenyre került sor.
Az eŐészséŐ őáz el tti parkban most már kényelmesen meŐpiőenőetnek és csodálőatják a szép
növényeket az odaérkez beteŐek, uŐyanis számos pad került előelyezésre, és számtalan növénnyel
telepítették a parkot.

Monor
Város
KMOP-4.5.2261. Önkormányzat bölcs dei
09-2009-0012
fér őelyeinek b vítése

262.

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

-

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

A finanszírozás
forrása
ReŐionál
is
Fejleszté
si Alap
társfinan
szírozásá
val
valósult
meg.
A
projekt
az
Európai
Unió
támoŐatá
sával az
Európai
ReŐionál
is
Fejleszté
si Alap
társfinan
szírozásá
val
valósult
meg.

Az
épületfelújítás
részeként
enerŐetikai
felújítás,
ezáltal
enerŐiameŐtakarítás valósult meŐ.

142,08

80,00

A
projekt
az
Európai
Unió
támoŐatá
sával az
Európai
ReŐionál
is
Fejleszté
si Alap
társfinan
szírozásá
val
valósult
meg.

Az
épületfelújítás
részeként
enerŐetikai
felújítás,
ezáltal
enerŐiameŐtakarítás valósult meŐ.

29,65

1,56

BelüŐym
inisztériu
m

253

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

Projekt címe
A
Monori
Rend rkapitánysáŐ
irodaépület 2200 Monor,
Kossuth Lajos utca 86.
Hrsz.: 6708/1 alatt lév
épületének
enerŐetikai
korszer sítése
Napelemes
rendszer
telepítése
a
monori
rend rkapitánysáŐ épületén
NaŐybörzsöny
KözséŐ
intézményeinek
enerŐiaőatékonysáŐot célzó
felújítási munkái
Városi Napközi Ottőonos
Óvoda Dózsa GyörŐy u.
24. sz. alatti telepőelyének
felújítása
Városi Napközi Ottőonos
Óvoda
enerŐetikai
korszer sítése
űpületenerŐetikai
felújítások NaŐykáta Város
intézményein a KEHOP5.2.9-16
pályázati
konstrukció keretében
Kerékpárút-építés
NaŐykátán

Napkollektoros rendszer
telepítése az 1000 AdaŐos
Gyermekélelmezési
270.
Konyőa és a Városi Óvoda
Czakó
András
úti
telepőelyén
Váci
EŐyőázmeŐye
271. épületeinek
energetikai
felújítása
Damjanicő
János
Gimnázium
és
272. Mez ŐazdasáŐi Szakképz
Iskola
épületenerŐetikai
fejlesztése
273.

Száva
utcai
korszer sítése

taŐóvoda

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

KEOP5.6.0/12-20140008

A projekt keretében tervezett beruőázások: teljes őomlokzati ő sziŐetelés, teljes nyílászárócsere,
padlásfödém ő sziŐetelése, f tési rendszer: ő termel -ő leadó oldal részleŐes felújítása (kazáncsere
Monor
kondenzációsra, új szabályozás kiépítése, szekunder oldali vezetékezés cseréje, termosztatikus szelepek
felszerelése, szabályozó szelepek beépítése);

tervezett:
2014.08.192015.10.30

KMOP
13

Napelemes rendszer telepítése a monori rend rkapitánysáŐ épületén

Monor

2014.04.02

NaŐybörzsön
y

2017.07.01

3.3.3-

KEHOP-5.2.916

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

130,00

130,00

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

12,48
74 674
148,00

260508

Vizesblokk felújítása, f téskorszer sítés, épület küls ő sziŐetelése, nyílászáró csere

NaŐykáta

2016.01.222016.10.04.

30% f tési költséŐ csökkenés

29,99

28,49

BelüŐym
inisztériu nem releváns
m

192940

Az épület küls falazatának ő sziŐetelése, nyílászáró csere ő sziŐetelt m anyaŐ nyílászárókra

NaŐykáta

2014.09.082015.06.02.

jelent s enerŐia meŐtakarítás

57,26

33,13

BelüŐym
inisztériu nem releváns
m

KEHOP-5.2.916-2016-00048

A projekt meŐvalósítása során a Mátray Gábor Ált. Iskola réŐi és új épületének, az "Epres" Iskola
épületének a volt MHSZ épületének és a M vel dési Ház épületének küls nyílászárók korszer
NaŐykáta
m anyaŐ nyílászárókra történ cseréje, valamint utólaŐos őomlokzati és födém ő sziŐetelése történik
meŐ. Az összes intézményben napelemes rendszer kerül kiépítésre.

2017.04.102017.11.30.

nem releváns

237,16

237,16

Szécően
yi 2020

meŐvalósítás
méŐ
nem
kezd dött el.

271,25

182,52

Nemzeti
Fejleszté
si
ÜŐynöks
éŐ

nem releváns

7,55

7,55

Nemzetg
azdasáŐi
nem releváns
Miniszté
rium

0,00

saját
forrás

1861,8418 GJ/év

128,41 CO2

KMOP-2.1.209-2009-0017

ForŐalom biztonsáŐának növelése érdekében a belterületi szakaszon a sérülékeny közlekedési módok
NaŐykáta
els sorban a kerékpáros és ŐyaloŐos forŐalom infrastruktúrájának fejlesztése.

2010.09.132011.10.12.

KMOP-3.3.313-2013-0166

MeŐújuló enerŐiaőordozó-felőasználása

NaŐykáta

2014.12.152015.04.28.

KEHOP-5.2.316

NaŐykáta

2016.12.06

280 000
000,00

KEHOP-5.2.216

NaŐykáta

2016.12.01

240 000
000,00

NaŐykovácsi,
Száva utca 7.

1905.07.04

nincs

A NaŐykovácsi Kispatak KMOP274. Óvoda
infrastrukturális 4.6.1/B_2beruőázása
2008-0142

Óvodai
korszer sítés,
KMOP-4.6.1275. fér őelyszám
b vítés
11-2012-0016
NaŐykovácsiban

Homlokzatfelújítás, nyílászáró csere, teljes ő sziŐetel rendszer kiépítése.

A projekt célja eŐy 100 fér őelyes Öko-óvoda meŐépítése, 200 adaŐos meleŐít konyőával, zöldtet vel.

NaŐykovácsi,
Kaszáló utca
14-18.

NaŐykovácsi,
Kaszáló utca
Kapacitásb vítés 2 feladatellátási őelyen: 1) összesen 3 új csoportszoba létesítése akadálymentesítéssel; 2) 14-18.;
a Dózsa Gy. utcában a meŐlév óvodaépület korszer sítése, udvar felújítása, tornaszoba, foŐlalkoztató NaŐykovácsi,
létesítése, napkollektor beszerzése; 3) eszközbeszerzés
Dózsa
GyörŐy utca
39.

NaŐykovácsi,
Kossuth
HUSKInkubátorőáz, I. ütem, A
MeŐlév önkormányzati épület felújítása, korszer sítése, napelem beépítése, valamint új, A+ Lajos utca 78.
276.
1101/1.1.1/036
épület
enerŐiaosztályba sorolt épület építése.
(A
épület);
1/01
NaŐykovácsi,
Templom

2009-2011

2013-2014

2012-2015
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nem releváns

nem releváns

biztonsáŐosabb
kerékpáros
közlekedés meŐvalósulása

enerŐia meŐtakarítás

n. a.

0

n. a.

n. a.

n. a.

MeŐvalósult a őomlokzatfelújítás,
nyílászáró csere, teljes ő sziŐetel
rendszer kiépítése.

0

A 100 fér őelyes Öko-óvoda, a 200
adaŐos
meleŐít konyőával,
zöldtet vel meŐépült. Az épület A+
enerŐiaosztályba sorolőató.

n. a.

n. a.

MeŐvalósultak a projektcélok, azaz:
kapacitásb vítés 2 feladatellátási
őelyen:
1)
összesen
3
új
csoportszoba
létesítése
akadálymentesítéssel; 2) a Dózsa Gy.
utcában a meŐlév óvodaépület
korszer sítése, udvar felújítása,
tornaszoba, foŐlalkoztató létesítése,
napkollektor
beszerzése;
3)
eszközbeszerzés
MeŐvalósultak a projektcélok, azaz:
meŐlév
önkormányzati épület
felújítása, korszer sítése, napelem
beépítése,
valamint
új,
A+
enerŐiaosztályba
sorolt
épület
építése.

254

3,74

325,60

241,14

233,32

260,25

ERFA,
Magyaro
rszáŐ
költséŐv
etése,
saját
forrás

229,08

ERFA,
Magyaro
rszáŐ
költséŐv
etése,
saját
forrás

209,99

ERDF,
Magyaro
rszáŐ
költséŐv
etése,
saját

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település
köz 6. (B
épület)

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

forrás

n. a.

MeŐvalósultak a projektcélok, azaz:
új akadálymentes, napkollektoros
bölcs de építése, amelyben új
bölcs dei intézmény létesül 24 f
Őyermek (2 csoport) számára. A
projekt során 3060 m2 zöldfelület
létesült.

186,02

167,42

51,99

44,19

Új
bölcs dei KMOP-4.5.2intézménylétesítés
11-2012-0028

NaŐykovácsi,
A projekt célja: új akadálymentes, napkollektoros bölcs de építése, amelyben új bölcs dei intézmény
Kaszáló utca
létesül 24 f Őyermek (2 csoport) számára.
12-14.

Napelemes rendszer és
biomassza alapú f tés KMOP-3.3.3278.
fejlesztése a NaŐykovácsi 11-2011-0111
Önkormányzatnál

NaŐykovácsi
A projekt célja: az Általános Iskola épületében a biomassza alapú f tésre történ áttérés, és a napenerŐia Kossuth
hasznosításával történ áramtermelés bevezetése.
Lajos
utca
101.

2013-2014

23900 kW/év

64,717 t/év

MeŐvalósultak a projektcélok, azaz
meŐtörtént az Általános Iskola
épületében a biomassza alapú
f tésre történ
áttérés, és a
napenergia hasznosításával történ
áramtermelés bevezetése.

NaŐykovácsi
Általános KEOP279. Iskola
energetikai 5.3.0/A/09korszer sítése
2010-0028

A projekt célja: az Általános Iskola őomlokzati ő sziŐetelése, nyílászáró csere, kazáncsere.

NaŐykovácsi
Kossuth
Lajos
utca
101.

2011-2012

1320,61 GJ/év

75.72 t/év

MeŐvalósultak a projektcélok, azaz
meŐtörtént az Általános Iskola
őomlokzati ő sziŐetelése, nyílászáró
cseréje, kazáncseréje.

141,95

103,25

NaŐykovácsi NaŐyközséŐ KEOP280. közviláŐítási őálózatának 5.5.0/K/14korszer sítése
2014-0075

A projekt célja a település közviláŐítási őálózatában lév 969 darab lámpatest modernizációja és
korszer sítése. A fejlesztés során a korszer tlen tecőnolóŐiájú lámpatesteket a mai iŐényeket NaŐykovácsi
messzemen kiŐ kieléŐít LED-es típusúra alakítják át.

1905.07.07

1171,018 GJ/év

109,467 t/év

A projektcél meŐvalósult, a
lámpatestek LED-es típusúakra való
cseréje meŐtörtént.

122,95

122,95

Új, távszabályozőató kazán beépítése a NEG Zrt. Hitelkonstrukciója seŐítséŐével.

NaŐykovácsi,
Száva utca 7.

1905.07.08

n. a.

n. a.

10,28

0,00

Tet felújítás, ő sziŐetelés, vízszerelés, csatorna, szakipari munkák

NaŐykovácsi,
Száva utca 7.

A projektcél meŐvalósult, törlesztés:
67.467,- + ÁFA/őó 10 év
futamid vel.

1905.07.08

n. a.

n. a.

A projekt megvalósult.

15,30

0,00

n. a.

A projekt meŐvalósult, 1 610 m2-rel
n tt a rendezett zöld felület, 2 500
m2 természetes anyaŐŐal burkolt
felület és 85 m2 zöld támfal jön
létre.

124,09

89,50

277.

Száva
ovi,
2016:
281. f téskorszer sítés (NEG
Zrt.)
Száva
ovi,
2016:
282.
zárófödém sziŐetelése
NaŐykovácsi történelmi, de
KMOPmára funkciói ellátására
283.
5.2.1/A-2008alkalmatlanná
vált
0038
f terének reőabilitációja
Az AdyliŐeti Rendészeti
Szakközépiskola területén
lév 5. sz. épület, 4. sz.
tanulói
szállás
küls
ő sziŐetelése,
nyílászáró KEHOP284.
cseréje és az épület 5.2.10-16
villamos
energia
ellátásáőoz
szükséŐes
napelemes
rendszer
telepítése.

NaŐykovácsi Kastélykert
Oktatási
épület KEOP
285.
épületenerŐetikai
5.5.0/A/12
fejlesztése

286.

Általános
iskola
és
KEOPbölcs de
komplex
5.3.0/A/09épületenerŐetikai felújítása
2010-0083
NaŐyk rösön

Cél NaŐykovácsi történelmi F terének a kor és a település korszer részeinek meŐfelel színvonalára való NaŐykovácsi
átépítése úŐy, őoŐy az új közlekedési jellemz k mellett alkalmassá váljon közösséŐi események Tisza István
meŐrendezésére, találkozó-, piően őely kialakítására.
tér

NaŐykovácsi

Az Oktatási épület NaŐykovácsiban a 307 őrsz-en fekv Teleki-Tisza kastély m emlék épületét maŐába
foŐlaló telken találőató. Az épület az 1960-as években épült. Az építés óta eltelt minteŐy 50 évben átfoŐó
felújítás nem történt. A korszer sítés célja az épület enerŐetikai min séŐének javítása, a jelent s
környezetterőelés csökkentése, a maŐas enerŐiafelőasználás optimalizálása. A következ fejlesztések
indokoltak: épületőatároló szerkezetek ő tecőnikai szempontú felújítása: 190 m2 - 10 cm vtg Multipor
NaŐykovácsi
sziŐ. (fal) 12 cm vtŐ k zetŐyapot sziŐ.: 230 m2 (fal), 317 m2 (padlás), 124 m2 (pince) elavult fém,
m anyaŐ és fa nyílászárók cseréje: kétréteŐ üveŐezett m anyaŐ vaŐy fa nyílászárókra, követelmény: 1,1
W/m2K ablakoknál (61 db) és 1,4 W/m2K ajtóknál (2 db) -f tés korszer sítése:kondenzációs kazán
beépítése: 2 db Vaillant ecoTEC plus VU 376/3-5 E, 1 db ere L. 250 táŐulási tartály, az öntöttvas
radiátorok termosztatikus radiátorszelep és fej kieŐészítéssel kerülnek felszerelésre, 45 db
A pályázati konstrukció célja az enerŐiaőatékonysáŐ és az enerŐiatakarékossáŐ fokozása az enerŐetika
teljes vertikumában, azaz az enerŐia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak
ítélőet
szeŐmense
–
a
véŐfelőasználás
területén
NaŐyk rös Város Önkormányzata két közintézményének komplex épületenerŐetikai korszer sítése
NaŐyk rös
KEOP-2009-5.3.0/A cím projekt kapcsán Városi bölcs de és a Pet fi Sándor Általános Iskola
ő sziŐetelése, nyílászárók cseréje és f téskorszer sítése (kieŐészít munkálatok). A projekt m szaki
tartalma a következ elemekb l áll: nyílászáró csere, őomlokzati ő sziŐetelés, lapostet k ő sziŐetelése, az
iskola esetében kazánőázi szabályozástecőnikai korszer sítés (a bölcs dében 2009-ben meŐtörtént a

A finanszírozás
forrása

2014-2015

13600 kWh

2009-2010

n. a.

ERFA,
Magyaro
rszáŐ
költséŐv
etése,
saját
forrás
ERFA,
Magyaro
rszáŐ
költséŐv
etése,
saját
forrás
ERFA,
Magyaro
rszáŐ
költséŐv
etése,
saját
forrás
ERFA,
Magyaro
rszáŐ
költséŐv
etése
saját
forrás
saját
forrás
ERFA,
Magyaro
rszáŐ
költséŐv
etése,
saját
forrás

73 439
371,00

2016.12.30

2014.03.01

2011. 08. 01. –
2011. 11. 09.

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

2215 GJ/év

126,3 t/év

154,21

255

122,01

EŐyéb
megadot
t adatok:
2496,2
GJ/év,
141,2
t/év

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

NaŐyk rösi PolŐármesteri
Hivatal
űpületére
287.
Napelemes
rendszer
telepítése

288.

NaŐyk rösi
Óvodák
enerŐetikai felújítása

289. Kerékpárút fejlesztés

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

NaŐymarosi
plébánia,
f téskorszer sítés,
nyílászárók cseréje és
födém ő sziŐetelés

f téskorszer sítés).

A pályázat célja, őoŐy ösztönözze a decentralizált, környezetbarát meŐújuló enerŐiaforrást őasznosító
rendszerek terjedését, támoŐatni az épületek enerŐia-felőasználásáőoz és ŐazdasáŐi-termelési
tecőnolóŐiákőoz
kapcsolódó
tecőnolóŐiák
kiépítését.
KMOP-3.3.3- A beruőázás őozzájárul a őazai meŐújuló enerŐiaforrás őasznosítás növeléséőez, fiŐyelembe véve az
13-2013-0035 Európai
Parlament
és
Tanács
2009/28/EK
irányelve
szerinti
elvárásokat.
Az enerŐiaköltséŐek csökkentése érdekében őatározta el az intézményt fenntartó NaŐyk rös Város
Önkormányzata, őoŐy KMOP-3.3.3-13 „MeŐújuló enerŐiaőordozó-felőasználás növelése” c. pályázati
proŐram keretében napelemes rendszert épít ki.
A Felőívás kiemelt célkit zése ösztönözni az enerŐiaőatékonysáŐi fejlesztések meŐvalósítását és
el seŐíteni a decentralizált, környezetbarát meŐújuló enerŐiaforrást őasznosító rendszerek elterjedését, a
Közép-maŐyarorszáŐi
települési
önkormányzatok
részére.
KEHOP-5.2.9- NaŐyk rös Város Önkormányzata 3 db önkormányzati tulajdonú Óvoda vonatkozásában adott be
16-2016-00108 pályázatot.
Az épületek enerŐetikai felújítása mindőárom épület esetében nyílászárók cseréjét őáromréteŐ
üveŐezés re, 18 cm vastaŐsáŐú őomlokzati, és 24 cm vastaŐsáŐú födém ő sziŐetelését jelenti, valamint
meŐújuló enerŐia felőasználásaként 3 és 6 kWő teljesítmény napelem felszerelését jelenti.
KMOP 2.1.2NaŐyk rös belterületi kerékpárút építése
2007

"Názáret"
Római
KEHOP-5.2.3290. Katolikus
Óvoda
16
enerŐetikai felújítása
NaŐyk rösi Reőabilitációs
Szakkórőáz
és
KEHOP291. Rendel intézet
5.2.11-16
fotovoltaikus rendszerének
fejlesztése

292.

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

KEOP
5.5.0/B/12

NaŐymaros,
Els völŐy
KMOP-4.6.1293. utcai óvoda b vítése és
11-2012-0046
korszer sítése

NaŐymaros, Fels Iskola
KEHOP-5.2.9294. enerŐiaőatékonysáŐi
16-2016-00136
felújítása

A NaŐymaros központjában találőató Római Katolikus Plébánia jelenleŐ épületŐépészetileŐ és
épületszerkezetileŐ naŐyon elavult és ő tecőnikailaŐ korszer tlen, enerŐiapazarló nyílászáró szerkezetek
őatárolják. Tekintettel arra, őoŐy az épülete m emlék védelem alatt áll és fiŐyelembe véve az épület
adottsáŐait és állapotát a következ fejlesztéseket kívánja véŐreőajtani a projekt keretében: 1.
F téskorszer sítés: A jelenleŐi őaŐyományos Őázkazán cseréje kondenzációs fali Őázkazánra. 2.
Használati meleŐvíz el állítás: A jelenleŐi villanybojlerek eŐy központi HMV el állító rendszerre lesznek
kiváltva, eŐy a déli tet felületen előelyezésre kerül síkkolektorral. 3. űpületszerkezeti korszer sítés:
Küls ablakok cseréje fa tokozású ő sziŐetelt üveŐezés ablakokra. Küls falszerkezet ő sziŐetelése,
valamint a padlásfödém ő sziŐetelése.
A projekt átfoŐó őosszú távú célkit zése, őoŐy a NaŐymaroson m köd óvodai feladat ellátási őelyek
közül, az Els völŐyi óvodai taŐintézmény fér őelyb vítése és célirányos beruőázásainak támoŐatása
valósuljon meŐ, annak érdekében, őoŐy a min séŐi nevelésőez szükséŐes feltételek meŐteremtésre
kerüljenek. Az infrastukturális fejlesztés során kiemelt szempont, őoŐy olyan környezet kerül kialakításra,
amely eŐészséŐes, motiváló környezetet teremt az óvodás korú Őyermekek számára, az épület
adottsáŐaiőoz mérten törekszik az optimális térőasználatra, az eŐészséŐes és természet-közeli nevelés
feltételeinek meŐteremtésére, mindeközben szem el tt tartja az esélyeŐyenl séŐ elvét, és fiŐyelembe veszi
a méltányos nevelési környezet alapkövetelményeit. Az akadálymentes nevelési környezet
meŐteremtésének célja, őoŐy őátrányos őelyzet , illetve őalmozottan őátrányos őelyzet , valamint a
sajátos nevelési iŐény Őyermekek inteŐrációja meŐvalósuljon.
A projekt keretében NaŐymaros Város Önkormányzatának tulajdonában álló épület enerŐetikai
korszer sítésére
kerül sor az alábbiak szerint: A őelyi építészeti értékvédelem alatt álló szecessziós épület funkciója:
általános iskola, ami a meŐépítése óta eltelt 100 év óta folyamatosan akként m ködik. Az érintett ingatlan
(őrsz.:629) eŐy saroktelek a Rákóczi utca és a FeőérőeŐy utca keresztez désében. A telken 4 épület áll, a
Rákóczi utcai fronton a 3 szintes iskolaépület, a FeőérőeŐy utcai fronton az iskolával eŐyszerre épült
eŐykori
tanítólakás
eŐyszintes,
magastet s épülete, a Nap utcai fronton eŐy oldalőatáron álló, eŐykori lakóépület (jelenleŐ rajzterem),
valamint a telek közepén eŐy eŐyszintes, lapostet s raktárépület. Az épületek (1. és 2. számú épületek)
korszer sítése több részb l áll össze. Ezek: • nyílászáró cserék • őomlokzati és padlástéri ő sziŐetelések •
f téskorszer sítés • viláŐítás korszer sítése • napelemes rendszer kiépítése 1. sz. épület ablakai cserélve
lesznek, a meŐlév ekkel azonos Őeometriában és osztásokkal, de a bels szárnyakban fokozottan
h sziŐetel 2 réteŐ üveŐezéssel. Az épület küls őomlokzati falai – az utcai díszes és ekként nem
meŐoldőató felületek kivételével – küls k zetŐyapot ő sziŐetelést kapnak és teljes szerkezeti
felületkezeléssel záródnak. A viláŐítás korszer sítése a fényforrások szabványosításával és
enerŐiatakarékos berendezések beépítésével készül. Az eőőez szükséŐes elektromos őálózat cseréjét is el
kell véŐezni. A f tési rendszer elavult, méŐ Őravitációs módra kiépített őálózat, az enerŐia meŐtakarítás
érdekében ennek cseréje szintén elkészül. Az épületen eŐy alacsony őajlású (60-os) maŐastet őelyezkedik
el, nyereŐtet s formában, trapézlemez, illetve kisebb felületen bitumenes lemez fedéssel. A tet felületen
66
db
napelem
lesz
felszerelve.
A
tet őéjazat
néőol
átfedésre
és
meŐer sítésre szorul a napelemek előelyezőet séŐe érdekében. 2. sz. épület az eredetileŐ az Iskola
épületével eŐyszerre épített, szintén őelyi védelem alatt álló, szecessziós, eŐykori tanítólakás is a munka
része. Itt őomlokzati- és padlástéri ő sziŐetelések, új lábazat, tornác őelyreállítás, kazán és füstcs

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

NaŐyk rös,
SzabadsáŐ tér
4.

2014. 05. 19 2015. 03. 03.

104,4 GJ/év

NaŐyk rös

2017. 06. 15. 2017. 04. 05

972,4 GJ/év

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

27,11 t/év

25,21

46,22
MW- 22
őónap
alatt

64,3 t/év

84,17

kivitelez
és alatt

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

Nagyk rös

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

38,82

NaŐyk rös

2016.12.06

20000000

NaŐyk rös

2017.06.12

118092975

Nagymaros

2013.04.08

Nagymaros,
Els völŐy
utca 2.

2014.05.26.2015.02.28.

Nagymaros,
FeőérőeŐy
utca 2.

2017.01.01.2017.12.31.

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

Kiemelt célkit zésként meŐvalósult
eŐy olyan infrastrukturális fejlesztés,
mely
eredményeként
kapacitásb vítésre került sor és eŐy
új, leŐalább 20 f befoŐadására
alkalmas, MSZ 24203-1 szabvány
szerinti
csoportszoba
került
kialakításra.

635

41,7

256

31,05

125,69

119,40

Európai
ReŐionál
is
Fejleszté
si Alap

206,63

206,63

Koőézió
s Alap

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Nagytarcsa,
Blaskovits
Oszkár Általános Iskola
épületenerŐetikai
fejlesztése
EnerŐiaőatékonysáŐi
296. beruőázás
NaŐytarcsa
Intézményeinél
a Szivárvány EvanŐélikus
Keresztyén
Óvoda
297.
épületének
enerŐetikai
korszer sítése
295.

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Nyársapát
KözséŐ
enerŐiaőatékonysáŐi
projektje
az
Intézményekben
Nyársapát
Napközi
Ottőonos
Óvoda
301.
őomlokzati ő sziŐetelése
és nyílászáró cseréje
300.

302.

átőelyezés, nyílászárócserék és viláŐításkorszer sítés lesz, a f épületőez őasonló m szaki meŐoldásokkal.
A projekt keretében a fenti szakmai tartalom szerinti fejlesztés valósul meŐ, fiŐyelembe véve a pályázati
felőívás 3.4.1.1. pontjában foŐlaltakat, az abban foŐlalt m szaki feltételrendszert. A projekt sikeres és
teljes kör véŐreőajtása érdekében az alábbi tevékenyséŐ biztosítására kerül sor továbbá: el készítési
tevékenyséŐek, projektmenedzsment, m szaki ellen rzés biztosítása, tájékoztatás és nyilvánossáŐ
feladatainak vonatkozó útmutatók szerinti meŐvalósítása.

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

70,69

2011.08.152012.03.08

94,25

KEHOP-5.2.916

Nagytarcsa

2016.10.01

115 262
598,00

KEOP
5.5.0/E/12

Nagytarcsa

2014.08.13

NyáreŐyőáza,
Nyáry Pál út
35.
(306/4
hrsz.)
NyáreŐyőáza,
Nyáry Pál út
39.
(306/3
hrsz.)

2014.05.02 2014.11.21

VEKOP 5.3.2Kerékpáros közlekedésfejlesztés NyáreŐyőázán
15

NyáreŐyőáza

KMOP-3.3.313-2013-0159
1/2010. (II.26.
)

H sziŐetelés, nyílászárócsere, kazáncsere, radiátorcsere, szell zés telepítés.

KEOPEnerŐiőatékonysáŐ javítása
5.3.0/A/09Nyársapát Intézményeinél
2010-0463

EnerŐetikai korszer sítés a
303. Nefelejcs
Napközi
Ottőonos Óvodában
A Bolyai János Gimnázium
és
Kereskedelmi
304.
Szakközépiskola
enerŐetikai fejlesztése
Napelemes
rendszer
kialakítása a Bólyai János
305. Gimnázium
és
Kereskedelmi
Szakközépiskolában
Az
EŐressy
Gábor
306. Szabadid központ
EnerŐetikai korszer sítése

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Közvetlen cél az épületek új ő sziŐetelt nyílászárokkal való ellátása, őomlokzati ő sziŐetelés, zárófödém
ő sziŐetelés meŐvalósulása, valamint f téskorszer sítés, mely korszer , vezérelőet enerŐiatakarékos Nagytarcsa
kondenzációs kazánok beépítését jelenti, valamint a ő leadók(radiátorok) cseréjét.

KEOP5.3.0/A/092010-0388

NyáreŐyőáza
közséŐ
PolŐármesteri Hivatala és
KEOPEŐészséŐőáza épületének
298.
5.5.0/A/12enerŐiaőatékonysáŐot
és
2013-0301
enerŐiatakarékossáŐot
fokozó korszer sítése
299. Kerékpárút fejlesztés

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

454,49 GJ/év

30,49 t/év

Csökkent az enerŐiafelőasználás,
ezáltal a közüzemi kiadások. Javult a
őivatalban és az eŐészséŐőázban
dolŐozók, valamint az üŐyfelek
komfortérzete.

38+6,7

2017.02.24

264,46

263,47

Nyársapát

2014.10.30

34,77

34,77

Új
Szévően
yi Terv

Nyársapát

2010.08.16

14,00

11,30

BM
Koőézió
s alap,
Magyar
Köztársa
sáŐ
központi
költséŐv
etése

Nyársapát

2011.11.30

35,03

26,28

H sziŐetelés, nyílászárócsere, f téskorszer sítés

Ócsa

tervezett:
2014.02.1509.15

66,05

56,14

KEOP5.5.0/A/122013-0144

H sziŐetelés, nyílászárócsere, f téskorszer sítés

Ócsa

tervezett:
2014.02.1509.15

194,69

165,49

KMOP
13

Napelemes rendszer kialakítása a Bólyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában

Ócsa

2014.04.02

H sziŐetelés, nyílászárócsere, f téskorszer sítés

Ócsa

tervezett:
2014.05.0111.30

KEOP5.5.0/A/122013-0198

Európai
uniós
támoŐatá
s (85%)
Öner
támoŐatá
s (15%)

44,70

KEOP5.5.0/A/122013-0098

3.3.3-

A finanszírozás
forrása

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

45,24

90,51

257

76,94

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Napelemes
rendszer
307. kialakítása
a
Halászy
Károly Általános Iskolában
A
Halászy
Károly
Általános Iskola és az
308. Ócsai polŐármesteri őivatal
épületeinek
enerŐetikai
fejlesztése
A PolŐármesteri Hivatal és
a Kvassay Jen Általános
309. Iskola
B
épületének
enerŐetikai korszer sítése
rbottyán Városában
Juőász Zsófia Református
Szeretetottőon
FIÚ
űPÜLET épületenerŐetikai
310. fejlesztése
meŐújuló
enerŐiaforrás
őasznosításával
kombinálva
Örkény
Város
önkormányzati épületeinek
311. enerŐiaőatékonysáŐi
felújítása és meŐújuló
enerŐiaforrás őasznosítása
Pánd
KözséŐ
önkormányzati épületeinek
312. energiaőatékonysáŐi
felújítása és meŐújuló
enerŐiaforrás őasznosítása

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)
KMOP
13

3.3.3-

Páty
KözséŐ
Önkormányzat
PolŐármesteri Hivatalának
enerŐetikai korszer sítése
Páty
középületeinek
enerŐetikai korszer sítése a
315.
KEHOP 5.2.9. kódszámú
pályázat keretében

Napelemes rendszer kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában

KEHOP-5.2.916

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

Ócsa

2014.04.02

Ócsa

2016.09.30

114 941
238,00

60 186
513,00

KEHOP-5.2.916

rbottyán

2017.03.01

KEOP
5.5.0/E/12

rbottyán

2014.05.01

Örkény

2016.09.30

249 913
172,00

KEHOP-5.2.916

Pánd

2016.10.01

122 118
990,00

A projekt keretében az Önkormányzat több utca lámpatesteit újította fel a meŐviláŐítási szint
meŐtartásával, illetve javításával. További célok között szerepelt a közbiztonsáŐ növelése, amit az új LED
Páty
lámpás viláŐítás realizált. Összesen 948 lámpatest került cserére, mely éves szinten több mint felére
csökkenti a településviláŐítási villamos-enerŐiafelőasználást.

befejezés:
2015.09.17.

Páty KözséŐ Önkormányzat PolŐármesteri Hivatalának enerŐetikai korszer sítése

Páty

2013.09.27

Páty

2016.10.31

Jelen projekt keretében az MMSZ Pátyi Gondviselés Háza épületének infrastrukturális fejlesztés
keretében történ enerŐetikai korszer sítését céloztuk meŐ. Az MMSZ Ment szolŐálata az OMSZ-el
eŐyüttm ködve az eŐész orszáŐ területére kiterjed en ÁLLAMI KÖZFELADATOT (beteŐszállítás) lát
el. Pátyi intézményünk id sek, Őyermekek, foŐyatékkal él k és rászoruló családok számára nyújt
seŐítséŐet. A projekt keretében az épület utólaŐos küls oldali ő sziŐetelésére, a küls nyílászárók Páty
cseréjére, a f tési /HMV/ H tési rendszerek korszer sítésére és a viláŐítási rendszer enerŐiatakarékos
átalakítására kerül sor. Ezeket eŐészíti ki eŐy napelemes és eŐy napkollektoros rendszer. A korszer sítés
általi enerŐia- és költséŐmeŐtakarítás, nem csak a környezeti fenntartőatósáŐ feltételeinek javítását, hanem
a lakossáŐ számára nyújtott szolŐáltatásaink színvonalának emelését is el seŐíti.

2014.07.19

KMOP
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3.3.3-

KEHOP-5.2.916

űpületenerŐetikai fejlesztés
KEOP
316. a Máltai SzeretetszolŐálat
5.5.0/B/12
Pátyi id sek ottőonában

A Pet fi Sándor Általános
KMOP 3.3.3317. Iskola
energetikai
A Pet fi Sándor Általános Iskola enerŐetikai fejlesztése Pécelen
09
fejlesztése Pécelen
KMOP 2.1.2318. Kerékpárút fejlesztés
Kerékpárútépítés a péceli zöldfolyosóért
2007
űpületenerŐetikai
felújítások Pécel Város
KEHOP-5.2.9319. intézményein a KEHOP16
5.2.9-16
pályázati
konstrukció keretében
űpületenerŐetikai fejlesztés KEHOP-5.2.9320.
Penc közséŐben
16
Projektünk els dleŐes célja, őoŐy középületeink enerŐiaracionalizálásával naŐysáŐrendileŐ kedvez bb
üzemeltetési, enerŐiaköltséŐeket érjünk el. További célunk, őoŐy az I. ütemben elkészült, meŐújult f teret
Középületek
enerŐiatovább fejlesszük az önkormányzat és közoktatási intézményeink irányába. Közterületeink,
KMOPracionalizálása
és
közintézményeink meŐújulásával településünk élőet bbé válik. Projektünk keretében a Hivatali épület (1.
321.
5.2.1/A-2009közterület
meŐújítása
tevékenyséŐ) és Iskola (2. tevékenyséŐ) sziŐetelését, nyílászárócseréjét, a Hivatal f téskorszer sítését
0013
Perbálon
véŐezzük el, továbbá a f tér kiterjesztésével (3. tevékenyséŐ) további zöldfelület és közterület rendezését
valósítjuk meŐ. Elvárt eredményeink: az érintett intézményekben a f tési, költséŐek 80 %-al
csökkenjenek. Jobb munkaőelyi környezet alakuljon ki és élőet bb, eŐyséŐesebb közterek épüljenek ki.

Pécel

1366,336

127,725

110,36

EŐyéb
meŐjeŐyzés

110,36

104 880
727,00

35,66

Pécel

85,18

Pécel

2016.08.01

247 674
182,00

Penc

2016.10.03

75 087
927,00

Perbál

2010-2012

OSZTÁLY

A finanszírozás
forrása

5,98

2010.04.01

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)
43,18

KEHOP-5.2.916

Páty
KözséŐ KEOP313. közviláŐításának
5.5.0/K/14enerŐiatakarékos átalakítása 2014-0049
314.

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

191

nem volt
vállalás

A projekt
meŐvalósult.

258

a

célok

szerint

56,18

68,15

46,63

ERFA

-

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.
332.

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

50,47

50,47

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

A pályázó szervezet Perbál KözséŐ Önkormányzata, a fenntartásában lév PolŐármesteri Hivatal,
Általános Iskola, Óvoda, KözösséŐi Ház, és a Sporttelep villamos enerŐia foŐyasztásának csökkentése
érdekében őálózatra kapcsolódó 50 kWp alatti névleŐes teljesít képesséŐ fotovoltaikus rendszer
telepítését tervezi. JelenleŐ az intézmények villamosenerŐia ellátást őálózatról biztosítják. A projekt
közvetlen célja Perbál KözséŐ Önkormányzat kiadásainak csökkentése azáltal, őoŐy a projekt
Perbál
meŐvalósítását követ en a vásárolt villamos enerŐia mennyiséŐe töredéke lesz a jelenleŐ vásárolt enerŐia
mennyiséŐének, ezáltal csökken az intézmények fenntartási költséŐe. A tervezett beruőázás során az
önkormányzat m ködési költséŐet takarítana meŐ a fejlesztés őelyszínéül szolŐáló intézmények
fenntartási költséŐeinek csökkenése által, és ezen költséŐeket eŐyéb beruőázásokra, az intézményekben
történ eŐyéb fejlesztésekre fordítőatná.

2013-2014

NA

NA

KEHOP-5.2.916

Péteri

2016.08.01

183 348
575,00

KEHOP-5.2.916

Pilis

2016.09.20

249 887
635,00

Perbál
KözséŐ
KMOP-3.3.3322. enerŐiaőatékonysáŐi
13
projektje

űpületenerŐetikai
felújítások Péteri KözséŐ
intézményein a KEHOP5.2.9-16
pályázati
konstrukció keretében
Pilis
Város
közintézményeinek
enerŐiaőatékonysáŐi
projektje
Zöldben a Pilisben – avagy
meŐújuló
enerŐiával
kombinált
enerŐiaőatékonysáŐi
beruőázás Pilisborosjen n
AVICENNA - passzív őáz
létesítése
FM KASZK Dr. Szepesi
László
Mez ŐazdasáŐi,
Erdészeti
Szakképz
Iskolája és KolléŐiuma
épületenerŐetikai
fejlesztése
Kombinált
enerŐetikai
beruőázás a Páduai Szent
Antal Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú
M vészeti Iskola épületén
Napelemes
rendszer
telepítése az N és N Sváb
Süt ipari Kft. telepőelyén
A pilisjászfalui általános
iskola és polŐármesteri
őivatal
épületének
enerŐetikai korszer sítése
és napelemes fejlesztése
Pilisszántón 3 intézmény
enerŐiameŐtakarítással járó
fejlesztése
Pilisszentiván Iskola és
Hivatal
épületének
enerŐetikai korszer sítése

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

KEOP5.5.0/B/122013-0027

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
Projektünk során eszközbeszerzésre nem kerül sor. IŐénybe vett szolŐáltatások közül a
projektmenedzsmentőez és közbeszerzésőez, illetve a kivitelezésőez veszünk iŐénybe küls szakért ket.

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

Projektünk keretében két (Iskola, Óvoda) - mára már elavult tecőnolóŐiával - épült inŐatlan enerŐetikai
korszer sítését (15 cm EPS ő sziŐetelés, nyílászáró csere, LED viláŐítás, új kondenzációs Őázkazán, őelyi Pilisborosjen
szabályozók) valósítjuk meŐ és meŐújuló enerŐia (napelem, napkollektor) őasznosításával párosítva a
XXI. századi környezeti elvárásoknak meŐfelel enerŐiafoŐyasztás csökkenést érjük el.

tervezett:
2014.07.102015.03.31

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

A projekt
meŐvalósult.

79,86 t/év

a

célok

szerint

88,96

KEHOP-5.2.516

Piliscsaba

2016.11.14

1 000 000
000,00

KEHOP-5.2.216

Piliscsaba

2016.12.01

210 000
000,00

KEOP
5.5.0/E/12

Piliscsaba

2014.06.30

Pilisjászfalu

2013.12.31

Pilisjászfalu

2016.08.15

71 657
635,00

2009.08.142010.05.19

31,22

Pilisszentiván

2016.09.01

115 772
800,00

A pályázó Büntetés-véŐreőajtási Szervezet Továbbképzési és Reőabilitációs Központjának projektje az
intézménynek pilisszentkereszti, minteŐy 35 éve épült épületét érinti. A projekt közvetlen célja az
épületenerŐetikai beavatkozásokat követ en elérőet ő veszteséŐ csökkenése, az intézmény f tési és
viláŐítási rendszereinek korszer sítése, az intézmény üzemeltetési költséŐeinek csökkentése, ezáltal a
környezeti emisszió őosszútávon történ csökkentése. Az elvéŐzett beavatkozásoknak köszönőet en évi
468 GJ az épület ő veszteséŐének csökkenése és 17.892 kWő a villamosenerŐia felőasználás csökkenése.
Az ezzel elérőet meŐtakarítás éves szinten bruttó 3.363.203 forint. A projekt eŐyértelm célcsoportja az
intézmény vezetése és az intézetben dolŐozó és az intézetbe látoŐató BV alkalmazottak csoportja. Pilisszentkere
Számukra és követlen környezetük számára fontos üzenetet őordoz projektünk. A projekt f szt
tevékenyséŐei a következ kb l állnak: UtólaŐos küls ő sziŐetelés kerül az épület füŐŐ leŐes őatároló
falszerkezeteire. A küls falfelületekre 8 cm vastaŐ, polisztirol anyaŐú ő sziŐetelés kerül. A pince falazata
és a fels szint mennyezete 3-5 cm vastaŐsáŐú YtonŐ Multipor sziŐetelést kap. A beavatkozással érintett
falfelület mérete meŐőaladja a 1600 néŐyzetmétert. A korszer sítés másik fontos lépése a meŐlév , mára
már elavult nyílászáró tecőnolóŐiák korszer , 4-16-4-es üveŐezéssel és nemesŐáz töltettel rendelkez , 5
kamrás m anyaŐ tokszerkezet nyílászárókra történ cseréje. A projektben 90 darab nyílászáró szerkezet
kerül kicserélésre. A felújítást követ en az épülettömb őatároló szerkezetei 100%-ban megfelelnek a

2011.07.19

KMOP
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KEHOP-5.2.916
KEOP-5.1.02009-0021
KEHOP-5.2.916

A
Büntetés-véŐreőajtási
Szervezet Továbbképzési
és
Reőabilitációs
KEOP
333. Központjának
5.3.0/A/09
energiahatékonysáŐi
és
f téskorszer sítési
felújítása, Pilisszentkereszt

Napelemes rendszer telepítése az N és N Sváb Süt ipari Kft. telepőelyén

Pilisszántón a KözséŐőáza küls nyílászárójának cseréje és padlásának ő sziŐetelése, az Orvosi rendel
küls nyílászárójának cseréje és padlásának és pincéjének ő sziŐetelése, valamint az Általános Iskola Pilisszántó
küls nyílászárójának cseréje.

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

75,61

8,00

259

15,61

A finanszírozás
forrása

ERFA

EŐyéb
meŐjeŐyzés

-

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Pilisvörösvár szakrendel
épületének
és
az
eŐészséŐőáznak
az
334.
enerŐiaőatékonysáŐi
felújítása a KEHOP 5.2.9. projekt keretében
Szent Erzsébet Otthon
HMV
el állításának
korszer sítése
napkollektoros
rendszer
335.
kiépítésével,
nyílászárok
üveŐezésének
cseréje
arŐonŐázos, ő sziŐetelt 312-3 üveŐezésre.

336.

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

KEHOP-5.2.916

Pilisvörösvár

2016.10.03

KEOP
5.5.0/E/12

Pilisvörösvár

2014.05.01

Szent Erzsébet Ottőon
f tés korszer sítési és
KEOP 5.1.0
utólaŐos
őomlokzat
ő sziŐetelési munkák.

űpületenerŐetikai
KEOP337. korszer sítés Pomáz Város
5.5.0/A/12
Közintézményein

Napelemes
rendszer
KMOP-3.3.3338. telepítése
a
pomázi
13
M vel dési Ház tetején
PolŐármesteri
339. épületének
korszer sítése

7/2006 TNM rendelet 1. sz. mellékletében leírt elvárt ő átbocsátási tényez knek. Az épület ilyen módon
történ átalakítása építési enŐedély nélkül elvéŐezőet . Az épület f tési és viláŐítási rendszere is jelent s
meŐújításon meŐy keresztül, őiszen m ködési őatékonysáŐa nem felel meŐ a mai elvárásoknak. A
korszer sítés során lecserélésre kerül a HMV tartály, sziŐetelt cs rendszer kerül a HMV ellátó őálózatba
és lecserélésre kerülnek a korszer tlen lámpatestek. A projekt ilyen m szaki tartalmú kivitelezéséőez
fókuszált, szakért projekt menedzsmentre van szükséŐ. Ezt szervezetünkön belül tervezzük
meŐvalósítani. Ez biztosítja, őoŐy az eŐyes átalakítások eŐymással összőanŐban, a meŐszabott őatárid re,
a meŐszabott költséŐkereten belül és meŐfelel min séŐben készüljenek el. Projektünk során iŐénybe vett
szolŐáltatások a közbeszerzési törvény vonatkozó el írásainak alkalmazásával kerülnek kiválasztásra.
Projektünket a támoŐatási döntést és a kivitelez k közbeszerzésen történ kiválasztását követ en, 2011.
február 21-én tervezzük meŐkezdeni. A befejezés tervezett id pontja 2011. november 30.

A Szent Erzsébet Ottőon az intézmény üzemeltetési költséŐeit kívánja csökkenteni. Az eŐyik módja az
enerŐia felőasználás csökkentése. Az enerŐia felőasználás csökkentését - els szakaszban - a homlokzat
ő sziŐetelésével és a központi f tés kazánjainak cseréjével illetve a meleŐvíz ellátás korszer sítésével
kívánja elérni. A felújítási munkák elvéŐzésével leŐalább 40-50 % enerŐia meŐtakarítást kíván elérni az
intézmény. A projekt során a f tés és HMV termelés korszer sítés keretében Viessmann típusú
Pilisvörösvár
készülékek kerülnek beépítésre. (Vitodens 200 W kondenzációs kazánok és Vitocell V100 bojlerek) A
küls őomlokzat ő sziŐetelésekor a t zoltósáŐnál enŐedélyezett és az önkormányzat által véleményezett
tervek alapján 10 cm vtŐ. Dryvit rendszer kerül kiépítésre. A Dryvit rendszer előelyezése után a ő
átbocsátási tényez értéke meŐfelel a szabvány el írásainak. Az intézmény épületei a felújítási munkák
után az enerŐia tanúsítvány szerint "A" osztályba lesznek besorolva.
Pomáz,
Kossuth L. u.
21. hrsz: 451.
Pomáz,
A fejlesztés építészeti vonatkozásában az épület ő l felületeinek ő sziŐetelése, valamint a meŐlév Huszár u. 3.
elavult kültéri nyílászárók cseréje. Gépészeti vonatkozásban a ő leadói oldal korszer sítése.
hrsz:
1689/194.
Pomáz, Jókai
u. 2. hrsz:
2621.
Pomáz,
A Pomázi M vel dési Ház és Könyvtár tet szerkezetén napelemes rendszer előelyezése, aminek Huszár utca
őasználatával növekszik a meŐújuló enerŐiaőordozó felőasználása.
3.
hrsz:
1689/194

2013. 08.01.2014. 02.20.

1265,351 GJ

Pomáz,
Kossuth L. u.
21. hrsz: 451.

2015. 09.15. 2015.11.30.

1928,43 GJ

BelüŐyminisztér
Pomáz,
ium, szerz dés A felújítás során a réŐi ő tecőnikai szempontoknak nem meŐfelel nyílászárók, veszélyes kopolit
Mátyás Király
azonosító:
üveŐfalak cseréje történt, valamint az elektromos és a vizes, f tésrendszerek felújítása történt.
u. 2.
192363

2014. 03. 26 2015. 12. 31.

KEHOP-5.2.916

EnerŐetikai beruőázás a
KEOP
342. Gálfi Béla Nonprofit KFt5.3.0/A/09
ben

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

2009.05.01

14,77 GJ

A fejlesztés építészeti vonatkozásában az épület ő l felületeinek ő sziŐetelése, valamint a meŐlév
elavult kültéri nyílászárók cseréje.

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

60 590
209,00

2014. 02.01.2014.05.15.

Hivatal KEOPenerŐetikai 5.7.0/15-20150283

Óvodai,
iskolai
és
utánpótlás
sport
340. infrastruktúra-fejlesztésre
BelüŐyminisztérium vissza
nem térítend támoŐatása
A Mátyás Király Általános
341. Iskola enerŐetikai felújítása
Pomázon

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Pomáz

2016.11.01

Intézményünk több őelyszínen, több épületben folytatja ŐyóŐyító-kezel -ellátó tevékenyséŐét. A projekt
őelyszínén találőató két épület ad ottőont a súlyos pszicőiátriai beteŐséŐben szenved ápoltjainknak.
Állapotukból következ en - maŐateőetetlen, alacsony inŐerküszöbbel bíró beteŐek - ellátásuk során
kiemelt fiŐyelmet kell fordítanunk rájuk. E körbe tartozik az is, őoŐy az év minden szakában olyan
ő mérsékletet kell biztosítsunk az épületek őelyséŐeiben, melyek biztosítják a kezeltek részére a meŐfelel Pomáz
komfortérzetet, s azt, őoŐy meŐő léses beteŐséŐ leőet séŐ szerint ne alakulőasson ki. Ezen feltételeknek
csak komoly anyaŐi ráfordítással tudunk meŐfelelni, mivel az épületek szerkezete nem biztosít meŐfelel
ő sziŐetelést, a küls térőatároló falak, s a nyílászárók is elavult szerkezet ek. Az enerŐetikai jellemz k
javítása, költséŐmeŐtakarítás érdekében korábban is elvéŐeztünk már fejlesztéseket. A 2. sz. épület

2011.04.01
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82,988 tonna

Az épületek enerŐetikai tényez i
javulnak, az éves ő iŐény 1265,351
GJ-al csökken. Az éves üzemeltetési
költséŐek csökkenése 5.701.031 Ft
Energetikai besorolás a fejlesztés
után:
Orvosi
rendel
"A"
M vel dési Ház "A" HétszínviráŐ
Óvoda "A+"

80 tonna

Az intézmény meŐújuló bázisú
villamosenerŐia termelése évente
0,0158
GWő
mennyiséŐŐel
növekedett évente
Az épületek enerŐetikai tényez i
javulnak, az éves ő iŐény 1928,43
GJ-al
csökken.
EnerŐetikai besorolás a fejlesztés
után "A" illetve "B" kateŐóriába
került
A pályázat célja els sorban nem
enerŐetikai felújítás volt, azonban az
elavult nyílászárók lecserélésével
javult az épület ő tecőnikája. Erre
vonatkozó számítás nem készült.

162,57

138,19

enerŐiaőatáko
nysáŐi javítás
KEOP- 87500 Ft/GJ
5.5.0/A/ maximális
12- 85% fajlagos
bekerülési
költséŐ (nettó)

13,47

13,47

KMOP3.3.3-13

142,55

142,55

KEOP5.7.0/15
-20150283

12,79

10,23

BelüŐym
inisztériu
m

189 476
853,00
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Pusztavacs
KözséŐ
343. épületenerŐetikai
korszer sítési projektje
A
pusztazámori
Napköziottőonos Óvoda
344. és
taŐiskola
épületenerŐetikai
fejlesztése

KEHOP-5.2.916
KEOP5.5.0/B/122013-0031

Komplex épületenerŐetikai
KEOP
345. fejlesztés a püspökőatvani
5.3.0/A/09
Római Katolikus Plébánián

Ráckevei
Ady
Gimnázium
346.
épületenerŐetikai
korszer sítése

Endre
KEHOP-5.2.916-2016-00119

Ráckeve Kossutő Lajos
utca és Eötvös utca
(Árpád-őíd
és
HűV
állomás közötti szakasz)
VEKOP-5.3.2347. kerékpáros
közlekedés
15-2016-00006
kiépítése,
közlekedés
fejlesztése, út-, járdaépítés,
P+R,
B+R
parkolók
kialakítása

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
frekventált őelyséŐeiben korszer nyílászárókra cseréltük a ő pazarló réŐieket. Jelent s anyaŐi
ráfordítással jó őatásfokú kazánokat állítottunk be, ezek biztosítják az épületek őasználati meleŐvíz
ellátását és a radiátoros f tésőez szükséŐes meleŐvizet. Jelen projekt keretei közt az épületek utólaŐos
ő sziŐetelését és a nyílászárók cseréjét korszer , jó ő átbocsátási képesséŐekkel rendelkez nyílászárókra.
Tekintettel arra, őoŐy az épületek lapostet vel rendelkeznek, és a tet ő sziŐetelése nem meŐoldott,
ennek ő sziŐetelése is meŐtörténik. A konkrét beavatkozások: I. sz épületen 191 db nyílászáró cseréje,
ebb l kett db ajtó, 1 db 260x940 cm-es lépcs őázi üveŐfelület ő sziŐetel üveŐfelületre való cseréje, 599
m2 vízszintes felület és 1475 m2 füŐŐ leŐes felület utólaŐos ő sziŐetelése. II. sz épületen 167 db
nyílászáró cseréje, ebb l 9 db ajtó, illetve bejárati felület. 1751 m2 füŐŐ leŐes és 2560 m2 vízszintes
felületen történ utólaŐos ő sziŐetelés. Minden beépíteni tervezett nyílászáró ő átbocsátási tényez je 1
W/nmK. A ő sziŐetelés vastaŐsáŐa oldalfalakon a P-I épület esetében 10 cm, a P-II épületnél 12 cm. A
füŐŐ leŐes szerkezetek sziŐetelése mindkét esetben 15 cm. Az elvéŐzett beavatkozások következtében az
épületek enerŐetikai ismérvei meŐfelelnek a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet el írásainak, jelent sen
csökken az enerŐia felőasználás és az ÜHG őatású Őázok kibocsátása. Számszer sítve: KöltséŐcsökkentés
10171577 Ft/év, ÜHG-kibocsátás csökkenés 170 t/év, enerŐiameŐtakarítás 2774 GJ/év. A projekt
tevékenyséŐei kiterjednek a őorizontális szempontokra is. A projekt eredménye, őoŐy a fenntartőatósáŐ
növelése érdekében a fenntartőatósáŐi id szak véŐéiŐ 20 dolŐozó vesz részt a fenntartőatósáŐŐal
kapcsolatos tudásmeŐosztásban, a projekt léte és eredményeinek társadalmasítása meŐtörténik, s az
újraőasznosított papír felőasználásának részaránya az összes felőasználáson belül 30 %-ra emelkedik. Az
esélyeŐyenl séŐi tevékenyséŐ er södik. EsélyeŐyenl séŐi terv készül, n a foŐlalkoztatottak közt a
részmunkaid s és roma foŐlalkoztatottak száma. MeŐvalósulnak a nyilvánossáŐi követelmények. A
projektet a pályázó szervezet erre felkészült munkavállalói, eŐyéb feladatuk mellett irányítják, valósítják
meg.

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

Pusztavacs
Az épületenerŐetikai korszer sítéskor az intézmény áttér a meŐújuló enerŐia felőasználásra, ennek
érdekében kiépítésre kerül eŐy talaj ő szivattyú rendszer, amely 1200 méter talajszondából álló
talajszonda rendszerrel van ellátva. A korszer sített f tési rendszert eŐyedi fejlesztés elektromos Pusztazámor
kapcsoló, vezérl és távfelüŐyeleti rendszer m ködteti és nyilvános őálózaton keresztül táv felüŐyeli. A
ő mérsékletszabályozás központi, id járás füŐŐ . Az épületet ő sziŐetelik.
A püspökőatvani Római Katolikus Plébánia az építés idején őasznált anyaŐok és szerkezetek miatt
enerŐiapazarló, ő veszteséŐe naŐy, f tése - a viszonylaŐ naŐy méretek következtében is - költséŐes. Az
épület őatékony ő sziŐetelése és a Őázkazán őatásfokának növelése a költséŐek naŐyon jelent s
csökkenésével jár. Az épület 2008 évi ŐázfoŐyasztása 8.409 m3. Három évet tekint éves átlaŐos
ŐázfoŐyasztása: 8.114 m3/év. A falak, födémek ő sziŐetelése, a szerkezetek jellemz inek és kialakításának
következtében eléŐtelen. A küls őatároló szerkezetek ő sziŐetelése, a nyílászárók cseréje, a Őázkazán
korszer sítése a felőasznált Őáz mennyiséŐét több mint 50%-kal csökkentik. A teljes meŐvalósulás utáni
ŐázfoŐyasztásnál (3.091 m3/év) a meŐtakarítás 62%-os. A pályázat keretein belül komplex projektet
kívánunk véŐreőajtani. Célkit zésünk az épület enerŐia felőasználásának csökkentése, ő komfortjának
javítása. A korszer bb szerkezetek, berendezések beépítésével eŐyütt járna az épület őasználőatósáŐának
kedvez bbé válása, őomlokzatának tetszet sebb meŐjelenése. A kivitelezés során az épület jelleŐe nem Püspökőatva
változik, a teljes alapterület is meŐmarad 249,04 m2. Az épület teljes ő l felületének (küls falak, n
födémek) ő sziŐetelése meŐtörténik. (A talajon fekv padló kivételével - ez nem követelmény a
pályázatnál, másrészt neőezen kivitelezőet .) A meŐlév kapcsolt Őerébtokos ablakok és ajtók őelyett
korszer fokozott ő sziŐetelés szerkezetek kerülnek beépítésre, 4-16-4 arŐon Őáz töltés üveŐezéssel. A
meŐlév Őázkazán őelyett enerŐiatakarékos kondenzációs A kazán kerül beépítésre. A f tési rendszer
korszer sítése keretében az új f t testek termosztatikus szeleppel szereltek. A kivitelezést viszonylaŐ
rövid id n belül tervezzük lebonyolítani. El sz r a nyílászárók cseréjét kívánjuk meŐvalósítani, majd a
ő sziŐetelési munkákat (pincefödém ő sziŐetelése, padlásfödém ő sziŐetelése, őomlokzati fal
sziŐetelése), véŐül a Őáz és f tésszerelési munkákat ütemezzük be (radiátorok cseréje, Őázkazán cseréje).
Az épületŐépészeti fejlesztésünk a f tési rendszer korszer sítésére irányul. Összesen 11 db ablakot és 2
db ajtót kívánunk kicserélni, ezen kívül méŐ a padlásajtó és a teraszajtó is kiváltásra kerül.

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

2016.10.31

76 071
495,00

1905.07.05

59,51

49,70

220,20

220,20

KEHOP a
pályázat
-5.2.9-16 elbírálás alatt

583,07

499,58

VEKOP
-5.3.2-15

2010.09.01

Az önkormányzat tulajdonában lév Őimnázium épületeinek enerŐetikai korszer sítése és napelemes
Ráckeve
rendszer telepítése

pályázat
elbírálásától
füŐŐ,
pályázatban
tervezett
2017.08.31.

Ráckeve központjának és a HűV állomás összeköttetését biztosító kerékpársáv meŐvalósítása, parkolók
Ráckeve
kialakítása

pályázat
elbírálásától
füŐŐ,
pályázatban
tervezett
2019.08.31.
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1942 GJ/év

123,2 t/év
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A
Ráckevei
Rend rkapitánysáŐ 2300,
Ráckeve, Kossutő Lajos u.
22. Hrsz:13 alatt lév ,
Duna-parti épületének és a
348. Százőalombattai
Rend r rs,
2441
Százőalombatta, Madácő u.
22. Hrsz: 1841 alatt lév
épületének
energetikai
korszer sítése
Napelemes
rendszer
349. telepítése
a
ráckevei
rend rkapitánysáŐ épületén

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

100,97

100,97

KEOP5.6.0/12-20140006

Homlokzati ő sziŐelés, nyílászárócsere, lapostet ő sziŐetelés, padlásfödém ill. árkádfödém ő sziŐetelés,
f téskorszer sítés: ő termel - ő leadó oldali felújítás (kazáncsere kondenzációsra, új szabályozás, Ráckeve
vezetékezés cseréje, termosztatikus szelepek felszerelése, radiátorcsere)

tervezett:
2013.08.212015.10.30

KMOP
13

Napelemes rendszer telepítése a ráckevei rend rkapitánysáŐ épületén

Ráckeve

2013.12.31

CéŐünk a 2003. évben felépített, a Kék Duna Wellness Hotel inŐatlankezel KFT tulajdonában lév
szállodát a felépítés óta üzemelteti. Az üzemeltetés a tulajdonossal kötött tartós bérlemény keretei közt
történik. A szálloda iŐényes kivitelben néŐy csillaŐos kateŐóriában készült. M ködését 2003. júniusában
kezdte meŐ. A Kék Duna Wellness Hotelben 47 szoba találőató, közülük 41-b l Őyönyör kilátás nyílik a
őullámzó Kis-Dunára. A szállodában 5 apartman van. IŐényes kialakítású fürd szoba, toalett,
fürd köntös, törülköz , minibár, telefon, léŐkondicionáló valamint televízió tartozik a szobákőoz. A
hotelben 108 nm-es korszer en felszerelt természetes meŐviláŐítással rendelkez , 80 f befoŐadására
alkalmas, léŐkondicionált konferenciaterem találőató. Új építés 110 nm-es, 54 nm-es valamint 30 nm-es
konferenciatermeink, szekció termek a őanŐulatosan kialakított, különleŐes növényekkel díszített
pálmakert mellett találőatóak. A szállodavendéŐeknek alkalom nyílik testi-lelki meŐújulásra, felfrissülésre
a wellness központban, mely folyamatosan b vül, íŐy ma már több mint 20 féle wellness szolŐáltatással
várja kikapcsolódni váŐyó vendéŐeket. Biobár, őáromféle víző mérséklet vizes őatású fedett medence
pezsŐ fürd vel, őidromasszázs, többféle szauna, szolárium, fodrászat, kozmetika, manik r, pedik r,
napozóterasz mind a vendéŐek kikapcsolódását szolŐálják. Az elmúlt években az üzemeltetés során
tapasztaltunk néőány olyan, az enerŐiafelőasználást érínt m ködési problémát, melyek miatt a szálloda
enerŐiaköltséŐe maŐas szinten realizálódik. El zetes számításaink szerint az alább bemutatásra kerül ,
viszonylaŐ alacsony összeŐ beruházási költséŐ mellett már rövidtávon is jelent s enerŐiaköltséŐ
Ráckeve
meŐtakarítást tudunk realizálni. A tervezett beavatkozások: - a szálloda szobáiban és eŐyéb közös
őelyséŐeiben jelenleŐ 20-35 W-os őaloŐén izzók biztosítják a viláŐítást, ezek lecserélésre kerülnek 6 W
teljesítmény LED-re, azonos db számban, a beltéri naŐy fényerej meŐviláŐításra most 300 W-os
őaloŐén izzók vannak őasználatban, ezek 70 W-os fémőaloŐén izzókra kerülnek lecserélésre. - a
Őázfelőasználás csökkentése érdekében 5 db máŐneses porlasztó és 6 db frekvenciaváltós kerinŐet
szivattyú kerül beépítésre a rendszerbe, - az elektromos enerŐia és a HMV felőasználás csökkentése
érdekében mozŐásérzékel k és épületfelüŐyeleti rendszer kerül beépítésre. Mindezek eredményeként
számítások szerint 981 GJ-lel csökken az enerŐiafelőasználás, mely 2009. évi áron számolva évi 3209 eFt
költséŐmeŐtakarítást jelent céŐünknek. A beruőázás teljes költséŐe 23160914 Ft. A m szaki meŐvalósítás
költséŐei: anyaŐok, Őépek, berendezések: 14159664 Ft, technolóŐiai szerelés 5001250 Ft. M szaki
ellen rzés 350000 Ft, könyvvizsŐálat 500000 Ft. A meŐvalósítőatósáŐi tanulmány elkészítésének költséŐe
1350000 Ft, uŐyanilyen költséŐnaŐysáŐrendet képvisel a küls szolŐáltatásként iŐénybe venni tervezett
projektmenedzsment szolŐáltatás. A kötelez nyilvánossáŐi elemek meŐvalósítása 450000 Ft költséŐet
tesz ki. A támoŐatás összeŐének kiszámításakor az viláŐítással összefüŐŐ költséŐekre 30%-os, az eŐyéb
Őépészeti beavatkozás költséŐeinél 40 %-os támoŐatási intenzitással számoltunk. A fejlesztés eŐyéb
költséŐeit a m szaki kivitelezés költséŐei alapján osztottuk fel a támoŐatás összeŐének meŐőatározásánál,
íŐy az átlaŐos támoŐatási intenzitás 36,35 %.

2011.09.01

A projekt során meŐvalósításra kerül a solymári Kék Óvoda épületének, küls
nyílászáróinak cseréire és eŐy új kazánnal való felszerelése

Solymár

2011.07.1110.21

39,17

Solymár

2016.09.01

68 883
285,00

A PEM telepőelye a f út Solymáron átvezet szakaszának déli oldalán őelyezkedik el. A telepőelyen
több épület találőató, melyb l a projekt során a 3 leŐjobb meŐtérülést nyújtó épület enerŐiaracionalizálása
történik meŐ. (1., 3., 17. számú épületek) Az épületcsoport 40-50 éves. Ez id alatt a Őondos karbantartás
és üzemeltetés ellenére is előasználódott a rendszer. Az épületek a 1950-es, 1970-es évek tecőnolóŐiai
színvonalán készültek. Az eltelt id szakban, az enerŐiaőatékonysáŐot javító, jelent sebb építészeti
fejlesztés nem történt. 2005 évben a központi Ő zellátás meŐszüntetésre került és decentralizált ő
központok kerültek kialakításra. Az akkori anyaŐi források nem tették leőet vé korszer
kazánberendezések beépítését, valamint az épületek szekunder f tési rendszerének áŐankénti
szabályozását. Az elmúlt években téli napokon rendszeresen el fordult, őoŐy az elöreŐedett f tési Solymár
rendszer az épület eŐyes részeiben (különösen az északi oldalon) csak 14-16 oC-ot tudott biztosítani.
MeŐoldandó m szaki problémák: - Nagy a termel oldali rendszer átalakítási veszteséŐe; - a meŐlév
meleŐvízf tés szabályozása nem meŐoldott teljes kör en; - az áŐankénti, valamint a ő leadónkénti
szabályozás nem meŐoldott; - naŐy a rendszer ő teőetetlenséŐe; - naŐy a küls őatároló szerkezetek révén
keletkezett ő vesztesséŐ. A projekt közvetlen célja közt az alábbi elemek kerültek felsorolásra: - A
munkaőelyek és eŐyéb őelyséŐek joŐszabályban el írt temperálási ő mérsékletének biztosítása a nap 24
órájában; - meŐfelel szint üzembiztonsáŐ elérése; - a rossz, zárőatatlan nyílászárók okozta közvetlen
balesetveszély meŐszüntetése; - f tési és üzemeltetési költséŐek csökkentése; - környezettudatos

2010.12.30

3.3.3-

EnerŐetikai fejlesztés a
KEOP
350. Kék
Duna
Wellness
5.3.0/A/09
Hotelben

Az enerŐetikai őatékonysáŐ
351. növelése a solymári Kék
Óvodában
Solymári
PolŐármesteri
Hivatal és Orvosi rendel
352.
épületének
enerŐetikai
korszer sítése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

KEOP5.3.0/A/092010-0046
KEHOP-5.2.916

PEMÜM ANYAGIPARI ZRT.
SOLYMÁRI
KEOP
353.
TELEPHELYűNEK
5.3.0/A/09
ENERGIARACIONALI
ZÁLÁSA

ő sziŐetelése,

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

29,28

262

29,49

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

354.

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Projekt címe

űpületenerŐetikai fejlesztés KEOP
a Kvarchomok Kft-nél
5.3.0/A/09

űpületenerŐetikai
felújítások Sülysáp Város
355. intézményein a KEHOP5.2.9-16
pályázati
konstrukció keretében
Székely Bertalan Általános
356. Iskola
energetikai
korszer sítése - Szada
A
közviláŐítás
357. enerŐiatakarékos átalakítása
Szada naŐyközséŐben
358. Kerékpárút fejlesztés
űpületenerŐetikai
359. meŐvalósítások
intézményein

Szada

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

épületüzemeltetés kialakítása; - őelyi léŐszennyezés csökkentése; - üveŐőázőatású Őázok kibocsátásának
csökkentése. A projekt közvetett célja közt az alábbi elemek kerültek felsorolásra: - EŐészséŐes, tiszta
települési leveŐ ; - felszíni és felszínalatti vizek védelme; - természeti értékek kezelése; - őatékony
energia-felőasználás; - fenntartőató életmód és foŐyasztás. Az épületek beruőázás el tti enerŐetikai
jellemz i nem felelnek meŐ a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet el írásainak. A meŐfelel alternatíva
kiválasztásáőoz a többszempontú értékelési módszert választottuk. A kialakított szempontrendszer
vizsŐálja az alternatívák ŐazdasáŐi életképesséŐét, környezetvédelmi őatásaikat és a pénzüŐyi
fenntartőatósáŐot, finanszirozőatósáŐot. Az el készítési és tervezési folyamatok során minden olyan
pontot meŐvizsŐálunk "A" és "B" alternatívák esetére, aőol a két változat között releváns különbséŐ
feltételezőet . Mindkét változatra elkészítettük a vonatozó enerŐetikai számításokat, kitöltöttük az
enerŐetikai mellékletet és a kiszámításra került a BMR. Az értékelés során arra jutottunk, őoŐy a
meŐvalósítás szempontjából leŐmeŐfelel bb alternatíva teőát az "A" alternatíva. A kiválasztott alternatíva
keretében az épület ő védelmének fokozása a őomlokzatok, tet k utólaŐos ő sziŐetelésével, nyílászárók
fokozott léŐzárásúra cserélésével történik. A meŐváltozott épületszerkezetek ő iŐénye jelent sen
csökken, ezért szabályozőatóvá alakítjuk a rendszert és új, környezetbarát kondenzációs ő termel
berendezéseket telepítünk. A projekt nettó költséŐe: 176 526 519 Ft. A BMR értéke: 2,41%.
A Kvarcőomok Kft. üŐyvezet je, Demeter Tamás felismerte, őoŐy a őomokbánya épületei közül a
központi épület enerŐetikai korszer sítése aktuális lenne, őiszen az épület nyílászárói elavultak, a réŐi
vasajtók mellett eŐy-két centis őézaŐok találőatóak, a ő sziŐetelés jelenleŐ nincs a falakon, a f t testek és
a vezetékek pediŐ elavultak. A fejlesztéssel jelent s enerŐiafoŐyasztás mérséklés érőet el, amely rövid
id n belül meŐtérülni látszik. Közvetlen cél az épület üzemeltetésének költséŐcsökkentése, illetve az
épület állaŐmeŐóvása. A mostani állapot er sen leromlott, beázásra őajlamos (rossz min séŐ , réŐi
nyílászárók miatt). Hosszútávú cél teőát az a költséŐcsökkenés révén átcsoportosítőassuk ezeket a
meŐtakarított összeŐeket és akár tecőnolóŐiafejlesztésre, akár bérfejlesztésre tudjuk fordítani. Terveink
között szerepel további épületek épületenerŐetikai rendbetétele is, íŐy a fejlesztéssel elért meŐtakarítás
akár ennek alapját is képezőeti majd. Számszer sítőet en meŐőatározőató eredmény az évi 585 737 Ft-os
költséŐmeŐtakarítás, a 252,1 GJ/év-r l 109,1 GJ/év-re csökken energia mennyiséŐ felőasználás. A
projekt célcsoportja minden dolŐozónk, őiszen az
munkakörülményei válnak jobbá, az
munkakörülményeikre, juttatásaikra lesz kedvez őatással a költséŐcsökkenés. A felmérés során arra Sóskút
jutottunk, őoŐy a szerel m őely nem képezi részét a projektnek, azt f tésrendszerileŐ és ő sziŐetelés
üŐyileŐ sem vonjuk be a rendszerbe. Projektünk tartalmazza teőát a nyílászárók és ajtók bontását, azok
őelyére a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletnek meŐfelel nyílászárók kerülnek beépítésre. A kazánőáz két
ajtaja közül eŐyet meŐ kívánunk szüntetni és őelyette ablak létesítését terveztük. A küls ő sziŐetelés 12
cm-es k zetŐyapot lesz, mely kiválóan biztosítja majd a f tési enerŐia érvényesülését. A f tés
korszer sítés során a réŐi radiátorok bontásra kerülnek, a csöveket is természetesen elbontjuk. Kivételt
képeznek a kazánőázban találőató cs vezetékek, melyek cseréjét nem tartottuk indokoltnak (ennek
bekerülési költséŐe nem őozott volna jelent s meŐtérülést). ÚŐy véltük, őoŐy eleŐend a csövek
lesziŐetelése. A meŐlév kazán cseréjét nem tartjuk indokoltnak mivel a tavalyi évben került sor annak
felújítására. A projekt során 24 db radiátor cseréjét valósítjuk meŐ, a cs vezetékek cseréjével eŐyütt,
melyek a falon foŐnak futni, azaz nem vésetjük be ket- ezzel is csökkentve a költséŐeket. A
radiátorokőoz termosztatikus szelepeket szerzünk be.

KEHOP-5.2.916
KEOP5.5.0/A/122013-0260
KEOP5.5.0/A/122013-0287
KMOP 2.1.22007
KEHOP-5.2.916

MeŐújuló enerŐiaőordozó
KMOP
360. felőasználás
növelése
11
Szada KözséŐben

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

Sülysáp
Szada NaŐyközséŐ Önkormányzata az iskolaépület enerŐia felőasználásának csökkentését kívánja
nyílászárócsere valamint a küls őomlokzati falak, a padlásfödémek és tet födémek ő sziŐetelésének Szada
seŐítséŐével meŐoldani.
A jelen projekt keretei között -a beépített 791 db közviláŐítási lámpatestb l- mind az 791 db lámpatest
Szada
cseréjét tervezzük.
HivatásforŐalmi kerékpárút építése Szada KözséŐben

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

2011.06.17

200 200
866,00

2016.08.01
tervezett:
2015.09.1512.15
tervezett:
2015.10.1510.30

Szada
Szada

2017.05.31

Szada KözséŐ Önkormányzata, mint a szadai Székely Bertalan Á.M.K. Általános Iskola fenntartója az
iskola villamosenergia-ellátását kívánja meŐújuló enerŐia seŐítséŐével meŐoldani. Ennek érdekében a
Pályázati felőívás C1.1 Önállón támoŐatőató tevékenyséŐek körében szerepl a I.1.a) Hálózatra
kapcsolódó 500 kWp alatti teljesítmény fotovoltaikus rendszer kialakítását tervezzük. Az iskola a Szada,
Dózsa GyörŐy út 63. szám alatti inŐatlanon találőató, épülete az önkormányzat tulajdonában van. Az
inŐatlanőoz tartozó telek mérete 9568 m2. A pályázat keretében beszerzend 207 db napelemet és 3 db
3.3.3- invertert az udvaron kívánjuk előelyezni, teőát nem az épület tetején, őanem állványra telepítve őelyezzük
Szada
el a napelemeket és az invertereket. A telepítend tecőnolóŐia m szaki adatai: - Napelem: ZnShine Solar
ZX 240 (30) P a napelem típusa, amely 240 W-os polykristályos, alumíniumkeretes napelem-modult
jelent. A napelem-modul +/- kivezetésenként minimum 0,5 m 1*4 mm2 keresztmetszet solar kábellel és
Őyorscsatlakozóval van ellátva, továbbá ŐyárilaŐ szerelten 235 Wp teljesítménnyel rendelkezik. A
napelem-modul minimum 14%-os modul-őatásfokkal rendelkezik, teljesítmény-toleranciája +/-3% Inverter: 50 kW - 3 x SMA Sunny Tripover 17000 TL az inverter (áramátalakító) típusa, amelynek a
feladata a napelemr l a töltésszabályozón keresztül jöv eŐyenáramot váltóárammá alakítani A projekt az

2012.06.05
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OSZTÁLY

59,25

59,25

93,05

79,09

77,37

61,90

54 504
955,00

263

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Százőalombatta
Város
Önkormányzata
intézményeinek enerŐetikai
korszer sítése
A Kipp-Kopp Óvoda
infrastrukturális,
és
362.
meŐújuló enerŐiaforrással
történ fejlesztése
361.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

A
Szivárvány
Óvoda
infrastrukturális,
és
meŐújuló enerŐiaforrással
történ fejlesztése
A
PitypanŐos Óvoda
infrastrukturális,
és
meŐújuló enerŐiaforrással
történ fejlesztése
A Városi CsaládseŐít és
Gondozási
Központ
Bölcs déjének
infrastrukturális,
és
meŐújuló enerŐiaforrással
történ fejlesztése
A
PitypanŐos Óvoda
Óvárosi
TaŐóvodájának
infrastrukturális,
és
meŐújuló enerŐiaforrással
történ fejlesztése
A Százszorszép Óvoda
tet szerkezetének
felújítása, és meŐújuló
energiaforrással
történ
fejlesztése
A
NapsuŐár
Óvoda
infrastrukturális,
és
meŐújuló enerŐiaforrással
történ fejlesztése
Százőalombatta
Város
K rösi Csoma Sándor
Általános
Iskola
intézményére napelemes
rendszer telepítése
Százőalombatta
Város
Szécőenyi
István
Szakközépiskola
és
Gimnázium intézményére
napelemes
rendszer
telepítése
Százőalombatta Város 1.
sz.
Általános
Iskola
intézményére napelemes
rendszer telepítése

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
alábbi tevékenyséŐeket tartalmazza. El készítés: - meŐvalósítőatósáŐi tanulmány készítése - tervezés,
m szaki el készítés - közbeszerzés lebonyolítása MeŐvalósítás: - Projektmenedzsment I. - M szaki
ellen rzés - Tájékoztatás és nyilvánossáŐ biztosítása - 49 kWp teljesítmény napelemes rendszer
kivitelezése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

197,22

168,83

Szállítói

EŐyéb
meŐjeŐyzés

KMOP-3.3.313

5 db 50 kWp HMKE rendszer telepítése

Százőalomba
tta

1905.07.06

VEKOP-6.1.115-PT1-2016

Udvar felújítás, MeŐújuló enerŐiaforrások alkalmazása-Napelemes rendszer telepítése

Százőalomba
tta

2017-2018

24,00

Szállítói

nincs döntés

VEKOP-6.1.115-PT1-2016

Mosdó őelyiséŐek felújítása, MeŐújuló enerŐiaforrások alkalmazása-Napelemes rendszer telepítése

Százőalomba
tta

2017-2018

24,00

Szállítói

nincs döntés

VEKOP-6.1.115-PT1-2016

Mosdó őelyiséŐek felújítása, MeŐújuló enerŐiaforrások alkalmazása-Napelemes rendszer telepítése

Százőalomba
tta

2017-2018

15,00

Szállítói

nincs döntés

VEKOP-6.1.115-PT1-2016

Udvar felújítás, MeŐújuló enerŐiaforrások alkalmazása-Napelemes rendszer telepítése

Százőalomba
tta

2017-2018

17,00

Szállítói

nincs döntés

VEKOP-6.1.115-PT1-2016

Udvar felújítása, MeŐújuló enerŐiaforrások alkalmazása-Napelemes rendszer telepítése

Százőalomba
tta

2017-2018

32,00

Szállítói

nincs döntés

VEKOP-6.1.115-PT1-2016

Tet felújítása, MeŐújuló enerŐiaforrások alkalmazása-Napelemes rendszer telepítése

Százőalomba
tta

2017-2018

23,00

Szállítói

nincs döntés

VEKOP-6.1.115-PT1-2016

B épületrész mozŐásfejleszt terek felújítása, MeŐújuló enerŐiaforrások alkalmazása-Napelemes rendszer Százőalomba
telepítése
tta

2017-2018

Szállítói

nincs döntés

KMOP
13

A projekt meŐvalósítási őelyszíne a Százőalombattai K rösi Csoma Sándor Általános Iskola. Az épület
fenntartási költséŐeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes
3.3.3Százhalomba
rendszer f bb m szaki paraméterei: - 49,92 kW -os napelemes rendszer - előelyezésre kerül 208 db 240tta
60P napelem - 48 kW -os inverter - előelyezésre kerül 1 db Growatt 12000UE inverter és 2 db Growatt
18000UE inverter

2014.03.05

KMOP
13

A projekt meŐvalósítási őelyszíne a Szécőenyi István Szakközépiskola és Gimnázium. Az épület
3.3.3- fenntartási költséŐeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes Százőalomba
rendszer f bb m szaki paraméterei: - 49,92 kW -os napelemes rendszer - előelyezésre kerül 208 db 240- tta
60P napelem - 48 kW -os inverter - előelyezésre kerül 4 db Growatt 12000UE inverter

2014.03.05

A projekt meŐvalósítási őelyszíne Százőalombattán az 1. sz. Általános Iskola. Az épület fenntartási
3.3.3- költséŐeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes rendszer f bb
371.
m szaki paraméterei: - 49,92 kW -os napelemes rendszer - előelyezésre kerül 208 db CSUN 240-60P
napelem - 48 kW -os inverter - elhelyezésre kerül 4 db Growatt 12000UE inverter
A távő ellátás presztizsének meŐ rzése, a távő piaci pozíciójának er sítése meŐköveteli a
távő szolŐáltatóktól az ellátási színvonal emelését és a ŐazdasáŐossáŐ javítását biztosító folyamatos
m szaki fejlesztést, íŐy a meŐlév berendezéseknek és eszközöknek a kor követelményeit kieléŐít
felújítását, rekonstrukcióját.
A jelen pályázat tárŐya is eŐy ilyen jelleŐ - a százőalombattai
távő rendszert a ő forással összeköt ~1,2 km nyomvonalőosszú szabadon vezetett, DN200-DN300-as
SZÁKOM
Kft.
cs vezetékekb l álló távvezetéki Őerinc elöreŐedett ő sziŐetelésének cseréje. Százőalombattán a
kezelésében lév
föld
KEOP
távő ellátást a SZÁKOM Százőalombattai Kommunális SzolŐáltató Kft. szolŐáltatja. A társasáŐ f bb
372. feletti
primer
5.4.0/09
tevékenyséŐei: " Távő szolŐáltatás " IvóvízszolŐáltatás "Szennyvízkezelés és felszíni csapadékvíztávő rendszer
elvezetés" KöztisztasáŐi tevékenyséŐ " InŐatlankezelés, temet -fenntartás és piacüzemeltetés”
sziŐetelésének felújítása
Kéményseprés - ipari közszolŐáltatás A távő szolŐáltatási csoport alapvet feladatai a ő enerŐia
elosztása, értékesítése, f tés- és őasználati meleŐvíz-szolŐáltatás, valamint ő elosztó és ő felőasználó
berendezések létesítése, fenntartása, javítása és üzemeltetése. A társasáŐ több évtizedes Őyakorlattal
rendelkezik forróvíz őálózatok, valamint ezek ő központjainak üzemeltetésében, karbantartásában és
létesítésében. A lakossáŐi és közületi f tött léŐtérfoŐat kb. 780.000 lm3. Ebb l 4.391 lakás, melyek
KMOP
13

Százőalomba
tta

2014.03.05

Százőalomba
tta

2012.09.12

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

eŐyenként cca. 50.000
meŐtakarítás évente

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

264

kWh

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

373.

374.
375.

376.

377.

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A
Szentendrei
Járási
KEOPHivatal
5.6.0/12-2013enerŐiaőatékonysáŐi
0011
fejlesztése
VEKOP 5.3.2Kerékpárút kiépítése
15
Szentendrei
Házi
KEHOP-5.2.9Gyermekorvosi Rendel és
16
iskolák meŐújítása
Fotovoltaikus
HMKE
rendszerek kialakítása a
KEHOPPest
MeŐyei
Rend r
5.2.11-16
F kapitánysáŐ épületein a
fenntartőatósáŐ jeŐyében
A szentendrei Ferences
KEOP
Gimnázium
enerŐetikai
5.5.0/E/12
korszer sítése

MeŐújuló
enerŐiával
kombinált
KEOP
378. enerŐiaőatékonysáŐi
5.5.0/B/12
beruőázás
a
Hárs
Patikánál, Szentendrén

379. Szebeton

KEOP
5.3.0/A/09

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
léŐtérfoŐata 558.000 lm3. A f tésőez és őálózati meleŐvíz ellátásőoz szükséŐes ő enerŐiát a Dunamenti
Er m ZRt. biztosítja. A projekt a SZÁKOM Kft. tulajdonában lév , ~1,2 km nyomvonalőosszú,
elöreŐedett sziŐetelés föld feletti primer tranzitvezeték sziŐetelésének rekonstrukciójára irányul. Az
érintett primer vezetékek a Dunamenti Er m t a várossal összeköt Őerincvezeték, mely a város összes
távő s ő foŐyasztóinak ellátását biztosítja. A projekt tárŐyát képez primer vezeték közel 40 évvel
ezel tt épült. Küls burkolatát rendszeresen karbantarják, de a sziŐetel anyaŐ cseréjére méŐ nem került
sor íŐy jelent s mértékben elöreŐedett. A projekt célja a távő szolŐáltatás enerŐia-őatékonysáŐának
növelése a vezetéki ő veszteséŐ csökkentésével. A projekt keretében a jelenleŐi elöreŐedett ő sziŐetelés
cseréjére kerül sor, a sziŐeteléscsere során a vezetékek felületét meŐtisztítják, felületkezel anyaŐŐal
bevonják, a vezetékek új ő sziŐetelést és burkolatot kapnak.
A beruőázást 2011-ben tervezik
meŐvalósítani. A projekt várőató beruőázási költséŐe 85 747 568 Ft. A fejlesztés meŐvalósulását
követ en a ő veszteséŐ csökkenése a projektŐazdánál vásárolt ő meŐtakarítás formájában jelentkezik.

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A Szentendrei Járási Hivatal 2013. január 1-t l m ködik a korábbi Tiszti Kaszinó épületében. A közcélú
feladatellátás jelenleŐ nem meŐfelel környezetben valósul meŐ. A pályázat f célja az épület enerŐetikai Szentendre
felújítása.

2014.03.012016.05.05

323,15

323,15

Szentendre, fenntartőató közlekedés fejlesztése: Városi intézményrendszer és a HűV kerékpáros
Szentendre
összekötése, I. ÜTEM

2018.04.02

244,89

244,89

Szentendre

2016.11.01

161 441
276,00

Szentendre

2017.09.01

141 787
723,00

Szentendre

2014.12.15

Projektünk keretében eŐy 60-as években -már elavult tecőnolóŐiával - épült inŐatlan enerŐetikai
korszer sítését (GRAFIT expandált őab ő sziŐetelés , nyílászáró csere, LED viláŐítás, új kondenzációs
Őázkazán 23kW, őelyi szabályozók) valósítjuk meŐ és meŐújuló enerŐia (napelem 11 084 kWő/év,
napkollektor ) őasznosításával párosítva a XXI. századi környezeti elvárásoknak meŐfelel
enerŐiafoŐyasztás csökkenést érjük el, mely nem csak környezeti szempontból el nyös, de a vállalkozás
ŐazdasáŐi szempontjából is fenntartőatóbbá teszi a HÁRS Patikát. Komoly eredményeket várunk a Őáz és Szentendre
villanyfoŐyasztás csökkenés terén és összesséŐében őozzájárulunk 20,61 t/év ÜHG-kibocsátás
csökkenéséőez. Mindezen el nyök a jelenleŐ 10 alkalmazotton felül, közvetve további - havi - 8 ezer!
beteŐ látoŐatónak jelent komfortosabb, élőet bb környezetet. A fentiek sikeres meŐvalósítását Őyakorlott
projektmenedzsmenttel és m szaki szakemberekkel érjük el, folyamatos folyamatközi értékeléssel és
visszacsatolással.
Közvetlen célunk Szentendrén a SzeBeton iroda épületének enerŐetikai korszer sítése. A pályázat
seŐítséŐével az éves ő mennyiséŐet és ŐázmennyiséŐet minél kisebb szintre csökkentsük. JelenleŐ az éves
ő mennyiséŐ 1 609,72 GJ és az éves ŐázmennyiséŐ foŐyasztása, amely eŐyenl 47 344,71 Nm3-el.
Célunk, őoŐy ezeket az értékeket minél kisebbre csökkentsük új és modernebb berendezések és
kivitelezések seŐítséŐével, azaz tervezzük 588,99 GJ-ra és 17 323,24 Nm3-re csökkenteni a jelenleŐi
értékeket. Ez által csökkentjük a SzeBeton kiadásait és jelent s meŐtakarítást érünk el. A tervezés f bb
szempontjai a következ k: - enerŐiatudatos tervezés - enerŐiatakarékos, vaŐy követelményeknél jobb
enerŐetikai osztály elérése - korszer nyílászárók beépítése (fényvédelem és napvédelem eŐyben, maŐas
fényáteresztés) - korszer őomlokzati ő sziŐetel rendszer alkalmazása - meŐlév szerkezetekőez való
alkalmazkodás - a meŐlév épületek épületŐépészeti (f tés, víz, csatorna, szell zés) és épületvillamossáŐi
felújítása - innovatív, környezetbarát meŐoldások alkalmazása enerŐiatanúsítvány meŐszerzésének
leőet séŐe kedvez besorolással A projekt során a következ tevékenyséŐek meŐvalósítására kerül majd
sor: Pályázat keretében: - Az irodaépület fa szerkezet nyílászáróinak cseréje m anyaŐ 5 kamrás feőér
nyílászárókra, továbbá m anyaŐ szerkezet bejárati ajtó előelyezése az üzleteknél, acél szerkezet
ŐépészőelyiséŐ bejárati ajtó előelyezése, felülviláŐító kupola előelyezése a Szebeton üŐyfélterében. A
nyílászárókőoz kívül feőér acél, belül m anyaŐ könyökl k előelyezését tervezzük. A nyílászárók kávájába
Szentendre
a tokszerkezetig 3 cm-es EPS ő sziŐetel táblával fordulunk be. - A néőány éve m anyaŐ szerkezet re
cserélt nyílászárók üveŐezésének cseréje a rossz ő vezetési tényez miatt, azaz U=1,1 W/m2K
ő vezetési tényez j üveŐekre való csere - A klinkertéŐlás részre, a betonpanel részre és a vasbeton
oszlopokra 12 cm vastaŐ EPS (0,04 W/mk) dryvit ő sziŐetel rendszer előelyezése a rendezett terepszint
felett 30 cm-t l. A keretek között kékes szürke vaŐy vörös részeken rusztikus k poros vakolatrendszert
terveztünk 12 cm vastaŐ dry-vit rendszeren. Az irodai lapostet n 10 cm lépcs s ütközés XPS (0,035
W/mk) ő sziŐetelés lesz előelyezve a meŐlév jó állapotú bitumenes vízsziŐetelésre. Az irodarész és
üzletrész közötti bejárat felett a meŐlév réteŐrendet visszaszedjük a tartószerkezeti rendszeriŐ. A
födémre eŐy párazáró réteŐet raŐasztunk. Készítünk rá eŐy könny beton réteŐet cementőabarcs
véd réteŐŐel. Kialakítjuk az el tet t az iroda- és üzletrész közötti bejáratok felett, amely tet szekezete
zártszelvény, oldalról Betonyp, Dryvit rendszerrel és vékonyvakolattal felületkezelt eŐyséŐ. - Az
épületben a kazánőáz új őelyen való kialakítását tervezzük az adott Őépészeti elemek seŐítséŐével, továbbá
a termosztatikus szabályozó szelepek felszerelése a radiátorokra, amellyel az eŐyes őelyiséŐek f tési
iŐényét pontosan leőet szabályozni. A réŐi radiátorokat leszereljük és az ablakok alá új radiátorokat
őelyezünk el, illetve - részben - új f tési rendszert építünk ki. Saját beruőázás keretében: - Az egyes
őelyiséŐek fal és padló burkolatának cseréjét tervezzük - Az épület f tési ő iŐényét 2 db 60 kW-os nyílt

2013.09.26

2011.11.24
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A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Projekt címe

Pest
Megye
Önkormányzatának
fenntartásában lév 41 db
intézmény
380. viláŐításkorszer sítése
a
"Caminus"
Zrt.
beruőázásaként a Szemünk
Fénye ProŐram keretében 1. részlet
űpületenerŐetikai
felújítások Szentl rinckáta
381. KözséŐ intézményein a
KEHOP-5.2.9-16 pályázati
konstrukció keretében
Kerékpárút kiépítése
382.
Bacsó Béla utcában

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
éŐéster Őázkazán biztosítja. Központi meleŐvíztároló nincsen kialakítva. A ő elosztó rendszeren 2
csöves. Az épületben friss leveŐ beáramoltatása, a DIűGO üzlet és a 2. emeleti ING irodarész
klimatizálását tervezzük. A földszinti őelyiséŐeket átalakítjuk, az újonnan kialakított őomlokzati nyílászáró
nélküli őelyiséŐekben Őépi szell z rendszert építü

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

KEOP
5.2.0/A/09

Szentendre

2010.05.04

KEHOP-5.2.916

Szentl rincká
ta

2016.08.01

a KMOP-2.1.22007-0012

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

kerékpárút kiépítése

Szentmárton
káta

2007-2009

44,04

35,15

Nemzeti
Fejleszté
si
ÜŐynöks
éŐ

28,32

BelüŐym
inisztériu
m

AdóssáŐkonszolidációban
részt nem vett települési BMÖGF/188önkormányzatok fejlesztési 114/2015.
támoŐatására

Aprajafalva Óvoda küls ő sziŐetelés, f téskorszer sítés

Szentmárton
káta

1905.07.08

42,85

384.

Óvodai
napelemes
rendszer II. ütem kiépítése

Óvodai napelemes rendszer II. ütem kiépítése

Szentmárton
káta

2017.

4,45

PolŐármesteri Hivatal, Általános Iskola (2 db), Orvosi rendel enerŐetikai fejlesztése

Szentmárton
káta

2017.

198,11

KEHOP-5.2.916

Szentmárton
káta

2016.09.01

198 114
190,00

KEOP
5.2.0/A/09

Szentmárton
káta

2010.08.03

Szentmártonkáta
386. épületeinek
enerŐetikai
fejlesztése
Szentmártonkáta KözséŐ
Önkormányzatának
fenntartásában lév 6 db
intézmény
387.
viláŐításkorszer sítése
a
"Caminus"
Zrt.
beruőázásaként a Szemünk
Fénye ProŐram keretében
Napelemes
rendszer
kialakítása
az
űlőet
388.
Magyar Falvak Nonprofit
Kft-nél
Napelemes
rendszer
389. kialakítása
a
MEP
Energetika Kft-nél
Naper m
létesítése
390.
SziŐetcsépen
A SziŐetcsépi Általános
391.
Iskola enerŐetikai felújítása

A finanszírozás
forrása

115 673
392,00

383.

Szentmártonkáta
KMOP-5.2.9385. épületeinek
enerŐetikai
16-2016-00001
fejlesztése

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

nem releváns öner

198,11

KMOP
13

3.3.3-

Napelemes rendszer kialakítása az űlőet MaŐyar Falvak Nonprofit Kft-nél

Szigetbecse

2014.04.02

2,04

KMOP
13

3.3.3-

Napelemes rendszer kialakítása a MEP EnerŐetika Kft-nél

Szigetbecse

2014.04.02

81,37

SziŐetcsép

2013.12.31

KMOP 3.3.3Naper m létesítése SziŐetcsépen
13
KEHOP-5.2.916

392. Cothec Kft.

nincs

393. Camminus Zrt.

nincs

SziŐetcsép

Szigethalom,
NéŐyszínvirá
Óvodai meleŐvízellátó rendszer korszer sítése, 6db síkkorrektor, 400L-es bivalens szolártartó felszerelése Ő
Óvoda,
Szabadkai u.
101-103.
Szigethalom
Szécőenyi
Szemünk Fénye ProŐram keretében korszer viláŐítástecőnikai rendszer telepítése 3 intézményben: István
Szécőenyi István Általános Iskola, NéŐyszínviráŐ Óvoda, SziŐetőalom és Környéke EŐyesített Szociális Általános
Intézmény
Iskola,
Tőököly u.
37.

18,73
131 813
982,00

2017.01.01
MeleŐvízellátó
korszer sítése

1905.07.01

2010 -2020
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Nemzeti
Fejleszté
si
Miniszté
rium

70,1415 kW

rendszer

Korszer
viláŐítástecőnikai
rendszer telepítése

266

9,50

0,00

Saját
forrás

22,90

0,00

Saját
forrás

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Projekt
A
A
azonosító
meŐvalósítá
meŐvalósítás
Projekt címe
száma
A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
s (tervezett)
(tervezett)
(amennyiben
őelyszíne,
id szaka
releváns)
település
IX.
Helyi
Önkormányzat
Szigethalom,,
Szent István Általános ok
Szent István
Iskola 2315 Szigethalom, támoŐatásának Szent István Általános Iskola 2315 SziŐetőalom, Szabadakai út 64. felújítása és eszközbeszerzésének Általános
394.
1905.07.02
Szabadakai út 64. felújítása fejezetei az új támoŐatása
Iskola,
és eszközbeszerzése
49. szigethalmi
Szabadakai út
Szent
István
64.
Általános Iskola
Szigethalom,
Szigethalom
SziŐetőalom
EŐyesített
EŐyesített
Népjóléti Intézményben
395.
nincs
M anyaŐ őomlokzati nyílászárok beépítése. F bejárati fotocellás automata ajtó beépítése
Népjóléti
1905.06.30
m anyaŐ
őomlokzati
Intézmény,
nyílászárok cseréje
Rákóczi F. u.
147.
Szigethalom,,
Városi
Városi
396. Szabadid központban
nincs
Nyílászárók cseréje
Szabadid kö
1905.07.08
nyílászárók cseréje
zpont, Sport
u. 4.
Szigethalom,
HeŐedüs Géza Városi
HeŐedüs
Könyvtár
Tet szerkezet
Géza Városi
397.
nincs
Tet szerkezet elkészítése, cserepezés, tet sík ablakok cseréje
1905.07.01
elkészítése,
cserepezés,
Könyvtár,
tet sík ablakok cseréje
József Attila
utca 59.
Szigethalom,
PolŐármesteri
Hivatal
PolŐármesteri
398. kazánőáz felújítása, és nincs
Kazánőáz felújítása, és kazán csere
Hivatal,
1905.07.01
kazán csere
Kossuth
Lajos utca 10.
Szigethalom,
Nobilis
SziŐetőalom József Attila KMOP-4.5.2HumánszolŐá
399.
SziŐetőalom József Attila utcai bölcs de b vítése
2013-2014
utcai bölcs de b vítése
11-2012-0026
ltató, József
Attila
utca
35.
SziŐetőalom Pet fi Sándor KMOPSzigethalom,
400. utcai
Hév
meŐálló 2.3.1/C-08P+R Parkoló
Pet fi Sándor
1905.07.02
környezetrendezése
2009-0012
utcai meŐálló
SziŐetőalmi
Szécőenyi
István Általános Iskola KEHOP-5.2.9401.
Szigethalom
2016.10.03
épületenerŐetikai
16
korszer sítése
SziŐetőalom
Város
Önkormányzatának
fenntartásában lév 3 db
intézmény
KEOP
402.
Szigethalom
2010.01.02
viláŐításkorszer sítése
a 5.2.0/A/09
"Caminus"
Zrt.
beruőázásaként a Szemünk
Fénye ProŐram keretében
SziŐetszentmárton KözséŐ
Önkormányzata
eŐyes
épületeinek
KEHOP-5.2.9Szigetszentm
403.
2016.09.15
enerŐiaőatékonysáŐi
16
árton
felújítása és meŐújuló
enerŐiaforrás őasznosítása

Sorszá
m

Kerékpár- és ŐyaloŐút
építése SziŐetszentmiklós KMOP-2.1.2404.
és
SziŐetszentmiklós- 2007-0011
Lakihegy között

405.

SziŐetszentmiklósi
belterületi utak fejlesztése

KMOP2.1.1/B-092009-0033

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

EnerŐiaőatékonysáŐ
érdekében
nyílászáró
cserére,
őomlokzati
ő sziŐetelés beépítésére, őomlokzati
ablakok és bejárati ajtók cseréjére,
tet szerkezet, f tési és viláŐítási
rendszer korszer sítésére került sor,
valamint akadálymentesítés.

281,00

250,00

Hazai
pályázat,
saját
forrás

M anyaŐ őomlokzati nyílászárok
beépítése. F bejárati fotocellás
automata ajtó beépítése.

12,00

0,00

Saját
forrás

Nyílászárók cseréje.

3,00

0,00

Saját
forrás

Tet szerkezet
elkészítése,
cserepezés, tet sík ablakok cseréje.

3,00

0,00

Saját
forrás

Kazánőáz felújítása, és kazán csere

2,00

0,00

Saját
forrás

SziŐetőalom József Attila utcai
bölcs de
b vítése.
Napelem,
napkollektorok felszerelése.

125,00

113,00

Pályázat,
saját
forrás

Kerékpár tárolóőelyek kiépítése,
P+R Parkoló létreőozása

52,00

47,00

Pályázat,
saját
forrás

133 224
372,00

134 189
996,00

A Pet fi utca - Massányi út - II. Rákóczi Ferenc út útvonalon osztatlan cca. 3 km őosszú ŐyaloŐ-és
kerékpárút kialakítása, mely összeköti SziŐetszentmiklóst, SziŐetszentmiklós-LakiőeŐŐyel. A kerékpárút Szigetszentmi
célja, őoŐy el seŐítse a két terület közti kerékpáros és ŐyaloŐos forŐalmat, támoŐassa az alternatív klós,
közlekedési meŐoldásokat, illetve, őoŐy biztonsáŐosabb közlekedést tudjon biztosítani az ott lakók Lakihegy
számára az adott útszakaszon.

2009.05.132009.12.31

nem releváns

nem releváns

3 km őosszú ŐyaloŐ-és kerékpárút
kialakítása

121,77

97,41

Önkormányzati tulajdonban lév 4 belterületi, csatornázott útjának szilárd burkolatúvá tétele, szeŐély
Szigetszentmi
építéssel és a kapcsolódó zöldterület- és zöldsávrendezéssel, Őyepesítéssel és a csapadékvíz-elvezetés
klós
meŐoldásával. ÍŐy az érintett utak közelében lév intézmények, szolŐáltató eŐyséŐek, BKV

2010.07.192011.03.31.

nem releváns

4 belterületi, csatornázott útjának
nem releváns szilárd burkolatúvá tétele, szeŐély
építéssel
és
a
kapcsolódó

181,49

127,04
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Európai
ReŐionál
is
Fejleszté
si
Alapból
és őazai
központi
költséŐv
etésb l
Európai
ReŐionál
is

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Energia-őatékonysáŐ
fokozása SziŐetszentmiklós KEOP406. Város intézményeiben, az 5.3.0/A/09épületek
ő tecőnikai 2009-0142
adottsáŐok javítása által

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
buszvéŐállomás könnyen, akadálymentesen, akár babakocsival meŐközelítőet k mind ŐyaloŐosan, mind
Őépkocsival.

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A József Attila Általános Iskola és a Városi Könyvtár teljes épületének, a Bíró Lajos Általános Iskola
őátsó épületszárnyának (tornatermének, néŐy tantermének és folyosójának), a Kardos István Általános Szigetszentmi
Iskola és KözŐazdasáŐi Szakközépiskola réŐi szárnyának nyílászáró korszer sítése, valamint a Szakorvosi klós
Rendel intézet nyílászáró és utólaŐos őomlokzati korszer sítése.

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

2010.11.102013.04.25.

16430

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

555

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

zöldterület- és zöldsávrendezéssel,
Őyepesítéssel és a csapadékvízelvezetés meŐoldásával.

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

EnerŐetikai felújítás

130,36

91,62

57,81

49,14

MeŐújuló enerŐiaőordozófelőasználás
a
KMOP-3.3.3407. sziŐetszentmiklósi Ádám
11-2011-0041
Jen
Többcélú
Intézményben

EŐy őáztartási kiser m rendszer, azaz 50kW-ot meŐ nem őaladó napelemes őálózatra csatlakoztatott
Szigetszentmi
rendszer létreőozása. A napelemes kiser m közvetlenül kapcsolódik az Ádám Jen többcélú
klós
létesítményőez.

2013.08.06.2014.01.24.

548

51,23

MeŐújuló
enerŐiaforrások
őasználatán alapuló tecőnolóŐiával
csökkenti
az
Önkormányzat
m ködési
költséŐeit,
valamint
elvezet a fosszilis enerŐiafüŐŐ séŐ
csökkentéséőez, az ÜHG Őázok
kibocsátásának csökkentéséőez.

KEOP5.5.0/A/12SziŐetszentmiklós
2013-0322,
408. épületeinek
enerŐetikai
KEOPfelújítása
5.5.0/A/122013-0211

Önkormányzat tulajdonában lév
Őépészeti felújítás)

5 épület enerŐetikai korszer sítése (ő sziŐetelés, nyílászárócsere, Szigetszentmi
klós

2014.01.01.2014.12.31.

20125,6

1192,5

EnerŐetikai felújítás

379,88

322,89

KEOP5.5.0/A/12PolŐármesteri
Hivatal 2013-0326,
409.
enerŐetikai felújítása
KEOP5.5.0/A/122013-0213

PolŐármesteri Hivatal enerŐetikai korszer sítése (ő sziŐetelés, tet sziŐetelés, f téskorszer sítés)

Szigetszentmi
klós

2014.01.01.2014.12.31.

4377,95

287,15

EnerŐetikai felújítás

70,40

59,84

KEOP5.5.0/A/12Városi
Könyvtár 2013-0329,
410.
EnerŐetikai felújítása
KEOP5.5.0/A/122013-0341

Városi Könyvtár és KözösséŐi Ház enerŐetikai felújítása (ő sziŐetelés, nyílászárócsere)

Szigetszentmi
klós

2014.01.01.2014.12.31.

1970,1

129,2

Energetikai felújítás

29,71

25,25

SziŐetszentmiklós
KEOP411. közviláŐításának
5.5.0/K/14enerŐiatakarékos átalakítása 2014-0021

SziŐetszentmiklós területén az enerŐiaőatékonysáŐ és az enerŐiatakarékossáŐ meŐvalósítása a közviláŐítás Szigetszentmi
korszer sítésével.
klós

2015.02.022015.09.30

15499,754

1448,917

220,68

220,68

Szigetszentmi
József Attila lakótelep reőabilitációja (7 db társasőáz enerŐetikai felújítása, CsicserŐ Óvoda, Véd n i
klós, József
szolŐálat és a József Attila Ált. Iskola enerŐetikai felújítása, Szépkorúak Háza felújítása, bels útőálózat
Attila
felújítása, zöldfelület, parkok felújítása)
lakótelep

2013.09.01.2015.10.30.

nem releváns

1 162,73

1 162,73

VEKOP 5.3.2- SziŐetszentmiklós, Csepeli út - Lehel utca - Pet fi Sándor utca kerékpáros közlekedési nyomvonal Szigetszentmi
15
kialakítása
klós

2016.09.15

223,59

223,59

412.

Híd a Őenerációk között KMOPA sziŐetszentmiklósi József
5.1.1/B-12-kAttila lakótelep szociális
2012-0005
célú reőabilitációja

413. Kerékpárút fejlesztés
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A finanszírozás
forrása
Fejleszté
si
Alapból
és őazai
központi
költséŐv
etésb l
Koőézió
s alapból
és őazai
központi
költséŐv
etésb l
Európai
ReŐionál
is
Fejleszté
si
Alapból
és őazai
központi
költséŐv
etésb l
Koőézió
s
Alapból
és őazai
központi
költséŐv
etési
el irányz
atból
Koőézió
s
Alapból
és őazai
központi
költséŐv
etési
el irányz
atból
Koőézió
s
Alapból
és őazai
központi
költséŐv
etési
el irányz
atból
Koőézió
s
Alapból
és őazai
központi
költséŐv
etési
el irányz
atból
Európai
ReŐionál
is
Fejleszté
si
Alapból
és őazai
központi
költséŐv
etésb l

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

414. Hulladékő őasznosítása

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

KEOP
5.3.0/A/09

SziŐetszentmiklós Város
Önkormányzatának
fenntartásában lév 9 db
intézmény
415. viláŐításkorszer sítése
a KEOP 5.2.0
"Caminus"
Zrt.
beruőázásaként
a
"Szemünk Fénye ProŐram"
keretében
A
SziŐetújfalui
Móra
Ferenc Általános Iskola és KEHOP-5.2.9416.
ÖreŐek Napközi Ottőona 16-2016-00064
energetikai felújítása

KMOPSzob
Város
InteŐrált
417.
5.2.1/B-2fTelepülésfejlesztése
2009-0001

418. Kerékpárút fejlesztés

KMOP
2007

2.1.2-

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Az Els MaŐyar Pékpont Rendszer Kft. 1997. óta m köd vállalkozás, melynek sziŐetszentmiklósi
üzeme készre sütött, ŐyorsfaŐyasztott finompékáruk Őyártásával, forŐalmazásával foŐlalkozik. A társasáŐ
által őasznált Őyártási tecőnolóŐia meŐőatározó eleme, őoŐy a készre sütött termékek a kemencéb l
azonnal eŐy ún. sokkoló kamrában ŐyorsfaŐyasztásra kerülnek A projekt tárŐya a ŐyártástecőnolóŐia
szerves részét képez un. sokkoló berendezések alkalmazása során keletkez ő mennyiséŐ (őulladékő )
őasznosítása, mely jelenleŐ őasznosítás nélkül a szabadba távozik. A ő t kamrák ő tését az épület mellett
kültérben előelyezett kompresszoros üzem ő t Őépek biztosítják, amelyeknél a ő t kamrából elvont
ő mennyiséŐ a léŐő téses kondenzátoron a környezetbe távozik. A ő t Őépek a nyári maŐas (37 -40 °C)
küls ő mérsékletnél teljes terőeléssel üzemelnek, a kondenzációs ő mérséklet felemelkedik, őatásfokuk
lecsökken. Az üzemben valamennyi tecőnolóŐiai eszköz villamos enerŐiával m ködik. A felmérés és a
számítások alapján kiderült, őoŐy a ő őasznosításra kínálkozik eŐy meŐoldás, amely leőet vé teszi, őoŐy
az alkalmazott tecőnolóŐiai folyamatba történ beavatkozás nélkül a keletkez ő mennyiséŐ az épület
enerŐiaiŐényét részben fedezze: a ő t Őépek ő t körébe a léŐő téses kondenzátor elé sorba kapcsolással Szigetszentmi
folyadékő téses kondenzátort szükséŐes beiktatni, amely a kompresszorból kilép forró Őázból akkor klós
von el ő enerŐiát, őa a ő cserél folyadék közeŐét kerinŐet szivattyúval kerinŐetjük. Az épület f tését és
a őasználati meleŐvíz ellátást cseppfolyós PB Őáz üzem Őázkazán biztosítja. A tecőnolóŐiai ő tési
enerŐiaszükséŐletet az eŐyes ő t kamrákőoz tartozó, az épület falán kívül előelyezett ő t aŐŐreŐátor
eŐyséŐ biztosítja villlamos áram felőasználásával. Az épület f tési enerŐia iŐényét, őasználati meleŐvíz
ellátás enerŐiaiŐényét, valamint a tervezett őulladékő őasznosítás ő enerŐia nyereséŐét tartalmazó
épületenerŐetikai számításban feltüntetett meŐlév állapot és tervezett állapot összeőasonlításával kapott
eredmény szerint a tervezett beruőázás révén a létesítmény primér enerŐia felőasználása csökken. Összes
enerŐiafelőasználás fejlesztés el tt:1.648.222 kWő, ebb l 1.440.000 kWő villamosenerŐia és 208.222 kWő
PB Őáz Összes enerŐiafelőasználás fejlesztés után:1.529.584 kWő, ebb l 1.442.101 kWő villamosenerŐia,
és 87.483 kWő PB Őáz Az összesen elérőet meŐtakarítás = 1.648.222 kwő/év - 1.529.584 kWő/év =
118.638 kWő/év (427 GJ/év.) Teljes beruőázási összeŐ: 8.786.230 Ft + Áfa Ft A projekt számított IRRje: 14,47 % A beruőázás tervezett meŐvalósítási ideje: 2010.02.15 - 2010.03.31.

2010.03.01

Szigetszentmi
klós

2008.08.08

SziŐetújfalu,
Homlokzati nyílászárók cseréje, padlástér, tet szerkezet sziŐetelése, őomlokzati üveŐtéŐla fal cseréje, Vasút u. 16.
őomlokzati ő sziŐetelés, 15 kW-os napelemes rendszer kiépítése, beüzemelése
és Vasút u.
20.

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

800 GJ

50,37 t/a

2017.07.01. 2017.12.31.

Szob (Szent
2009.
Imre
12,
InteŐrált település fejlesztés, amelynek f projekteleme volt a PolŐármesteri Hivatal és a M vel dési Ház
december 1 és
Árpád utca
küls nyílászáróinak a cseréje és a ő sziŐetelés, valamint a f tér felújítása.
2011. április
17., és Szent
30.
László utca)

Kerékpárral az Ipolymentén - turisztikai célú kerékpárút építése Szob és Letkés település között

Szob

Szokolyai
polŐármesteri
419. Hivatal küls ő sziŐetelése 8565473013
és nyílászárók cseréje

Szokolyai polŐármesteri Hivatal küls ő sziŐetelése és nyílászárók cseréje

Szokolya F
u. 83

Szokolya intézményeinek KEHOP-5.2.9420.
energetikai felújítása
16-00006

Szokolya F
Szokolya
polŐármesteri
őivatal
bels
átalakítása
u.
24,
Általános iskola és tornaterem és kapcsolódó épületblokkjának enerŐetikai korszer sítése, felújítása
Szokolya
napelemek előelyezése
Lévai u. 5

2014.04.172014.08.19

0,4 TJ

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

0

A küls
ő sziŐeteléssel és a
nyílászárók
cseréjével
lejent s
enerŐiát takarítunk meŐ

2017.04.15 2018.03.31
2017.04.15 2017.09.01
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ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

104,50

98,23

KEHOP
-5.2.9-16
pályázat

610,00

500,00

Új
Magyaro
rszáŐ
Fejleszté
si
Tervben
szerepl
ReŐionál
is
Fejleszté
si
Operatív
Program
okban
meŐőatá
rozott
uniós és
állami
támoŐatá
s.

572,54

458,03

2,46

2,46

113,51

101,41

pályázati
forrás
LEADE
R
Nemzeti
Fejleszté
si
Miniszté
rium
Környez
eti
és

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

421.

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Szokolya EŐészséŐőáz ebr312658
orvosi rendel k

űpületenerŐetikai
fejlesztések meŐvalósítása a KEOP
422.
Kastély Hotel Királyrét 5.5.0/B/12
Turistaszállón

423.

űpületenerŐetikai
fejlesztések meŐvalósítása a KEOP
Kastély Hotel Királyrét 5.5.0/B/12
számára

A Sz di Faluőáz és a
Hunyadi János Általános
KEHOP-5.2.9424. Iskola
tornatermének
16-2016-00070
épületenerŐetikai
korszer sítése
KEOPA sz di Hunyadi János 5.3.0/A/09Általános
Iskola 2010-0180,
425.
épületenerŐetikai
KEOPkorszer sítése
5.3.0/A/092010-0010
426. Orvosi Rendel felújítása
Sz dliŐet
KözséŐ
KEOPÖnkormányzat
427.
5.5.0/A/12közviláŐításának
2013-0085
enerŐiatakarékos átalakítása
428. Általános iskola felújítása
429.

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A jelenleŐ méltatlan állapotú épület teljes átépítése és korszer sítése, akadálymentes épület kialakítása. Szokolya
EnerŐiaőatákonysáŐot szolŐáló fejlesztések
Hunyadi u. 2
A Turistaszálló épülete jelenleŐ ő sziŐeteletlen állapotú, átlaŐosan rossz nyílászárókkal, közleked
területeken eŐyszer sített üveŐezéssel. A kazánőázban előelyezett modulkazánok csatlakozó f tési
alapvezetékek ő sziŐetelése nem kieléŐít , illetve őiányos. A jelenleŐi üzemeltetés a mellékelt enerŐia
számlák alapján is rendkívül ŐazdasáŐtalan és enerŐiapazarlónak tekintőet . A projekt célkit zéseként
alapvet en az enerŐiaőatékonysáŐ növelését és a meŐújuló enerŐiák fölőasználását tekintettük. Ezen cél
Szokolya
érdekében az épület küls szerkezetét optimális sziŐetelési vastaŐsáŐ szerint alakítottuk át új a
jelenleŐiel írásokat kieléŐít nyílászárók cseréjével. A f tésirendszer tekintetében korszer id járásfüŐŐ
szabályozást terveztünk új csökkentett felület ő leadókkal. Az el bbi tevékenyséŐeket az
enerŐiaőatékonysáŐot növel elemként vettük fiŐyelembe. A meŐújuló enerŐiafelőasználás érdekében
faelŐázosító kazánokat, valamint a HMV ellátás 50%-át biztosító napkollektoros rendszert terveztünk.
Jelen projekt meŐvalósulási őelyszíne a királyréti Hotel Királyrét, vaŐy réŐi nevén Kastély Hotel Királyrét.
A őotel fest i környezetben találőató a Börzsöny őeŐyséŐben. A őelyszín közkedvelt turista célpont és
eŐyben az orszáŐ eŐyik leŐőideŐebb őelyséŐe. A projektben szerepl fejlesztések célja elérni a őotel
ŐazdasáŐosabb m ködését a rezsiköltséŐek csökkentésével és eŐyben őozzájárulni környezetünk
védelméőez. A projekt által meŐteremtőetjük a további fejlesztési leőet séŐek anyaŐi alapjait, úŐy, őoŐy
Szokolya
közben őozzájárulunk Földünk védelméőez is!
A projekt célkit zéseként alapvet en az
enerŐiaőatékonysáŐ növelését és a meŐújuló enerŐiák fölőasználását tekintettük. Ezen cél érdekében az
épület küls szerkezetét optimális sziŐetelési vastaŐsáŐ szerint alakítanánk át új a jelenleŐi el írásokat
kieléŐít nyílászárók cseréjével párőuzamosan. A f tési rendszer tekintetében korszer szilárd biomassza
(faelŐázosító) kazán beszerzését, illetve a őasználati meleŐvíz el állításáőoz napkollektor

enerŐiameŐtakarításra irányuló beruőázások

Küls fal utólaŐos ő sziŐetelése, padlásfödém utólaŐos ő sziŐetelése (1073 m2). Küls
cseréje (67 db). Kazáncsere (1 db).

nyílászárók

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

Sz d, Ady E.
u. 2. és Sz d,
Dózsa
GyörŐy
út
216.

2017.03.162018.04.14.

Sz d

2011.06.1610.20

folyamatban van a beruőázás

Sz dliŐet

2013

Jobb közviláŐítás

Nyílászárók cseréje

Sz dliŐet

2013

A naŐyon rossz állapotban lév
nyílászárók cseréje

Felújítás, b vítés

Sz dliŐet

2012-2014

Az óvoda b vült, korszer bb lett, a
konyőa korszer sítése is meŐtörtént.

Radiátorcsere, cirkó

Sz dliŐet

2016

KEHOP-5.2.9.

Teljes nyílászárócsere, SziŐetelés, napelem telepítése meleŐvíz el állításáőoz

Sz dliŐet

2017

KMOP
09

Szent Kereszt Alapítvány: NapenerŐia őasznosítása, a KűK Duna Id sek ottőonában

Sz dliŐet

2010.04.01

Sz dliŐet

2016.10.03

3.3.3-

KEHOP-5.2.916

30,00

A finanszírozás
forrása
Energiah
aqtékony
sáŐi
Operatív
Program
ok
Irányító
HatósáŐ
a
BelüŐym
inisztériu
m

2015.04.01

Lámpák cseréje

430.

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

2014.10.01

2012

CűDE

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

95,00
(Becsült
érték)

2017.05.01 2017.12.31

Sz dliŐet

Sz dliŐeti
Napközi KMOP-4.6.1Ottőonos óvoda felújítása 11-2012-0053

PolŐármesteri
őivatal
f téskorszer sítése
Gárdonyi Géza Általános
Iskola
épületének
431.
enerŐiaőatékonysáŐával
kapcsolatos pályázat
NapenerŐia őasznosítása, a
432. KűK
Duna
Id sek
ottőonában
űpületenerŐetikai fejlesztés
433.
Sz dliŐeten

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

Hatékonyabb a f tés.

96,13

96,13

69,89

52,42

124,00

117,80

2,00

OSZTÁLY

12,87

270

Uniós
forrás és
5% saját
forrás
saját
forrás
UNIO-s
forrás

137,00

137 355
612,00

Európai
Unió
Struktur
ális
és
Beruőáz
ási
Alapok

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Táborfalva
NaŐyközséŐ
önkormányzati épületeinek
KEHOP-5.2.9434. enerŐiaőatékonysáŐi
16-2016-00047
felújítása és meŐújuló
enerŐiaforrás őasznosítása
435.

Taőitótfalu
közintézményeinek
épületenerŐetikai
fejlesztése

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

Az Önkormányzat intézményeinek (PolŐármesteri Hivatal, M vel dési Ház, Általános Iskola és Óvoda)
Táborfalva
energihatékonysáŐi felújítása és meŐújuló enerŐiaforrás őasznosítása.

Taőitótfalu
(Tótfalu)

KEHOP-5.2.916

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

2017.05.01. 2017.12.31.

1563,0709

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

110,08

Az önkormányzat intézményei a
felújítás eredményeként kevesebb
enerŐiát őasználnak fel és csökken
az üveŐőázőatást okozó Őázok
kibocsátása is.

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

204,45

74,34

59,47

Új
Magyaro
rszáŐ
Fejleszté
si Terv
európai
uniós és
hazai
forrásból
részesült
a
KözépMagyaro
rszáŐi
Operatív
Program
Keretein
belül.

24,23

20,60

BelüŐym
inisztériu
m

233,86

Környez
eti
és
Energiah
atékonys
áŐi
Operatív
Program
(KEHO
P)
keretébe
n
a
Nemzeti
Fejleszté
si
Miniszté
rium
Környez
eti
és
Energiah
atékonys
áŐi
Operatív
Program
ok
Irányító
HatósáŐ
a

205,51

166 783
581,00

2016.11.10

KerékpárforŐalmi őálózat KMOP-2.1.2fejlesztése
09-2009-005

Taksony,
A kerékpárút a Baross-tért l indulva a Szent Imre úton eŐészen a vasúti átjáróiŐ, majd a Varsányi úton a Szent Imre
Tóparti lakóparkiŐ épül meŐ, minteŐy 2,2 km őosszan és 2,6 m szélesséŐben.
út, Varsányi
út

2011-ben
elkészült

437.

Taksony, Szécőenyi utca
36. szám alatti őáziorvosi
rendel
enerŐetikai
korszer sítése

Taksony,
Orvosi rendel ben küls nyílászárók cseréi, ViláŐítás korszer sítés, meŐújuló enerŐia felőasználásával, Szécőenyi út
F tés korszer sítés, Küls őomlokzat ő sziŐetelése, Bels felületképzések, Vízvezeték szerelés
36.
Hrsz:
1228/7

2016-ban
elkészült

Taksony, F
út
89.
Hrsz: 1845
Taksony,
Iskola utca 3.
Hrsz:
198
Taksony,
Wesselényi
21/a Hrsz:
1135

2016.07.09

KEHOP-5.2.916

Tápióbicske

2016.08.01

128 171
387,00

KEHOP-5.2.916

TápiósáŐ

2016.10.03

134 816
803,00

űpületenerŐetikai
felújítások
Tápióbicske
KözséŐ Földváry Károly
439. Általános Iskola épületein
a
KEHOP-5.2.9-16
pályázati
konstrukció
keretében
űpületenerŐetikai
korszer sítés
TápiósáŐ
440.
KözséŐ
Önkormányzat
intézményeinél

Küls nyílászárók cseréi, MeŐújuló enerŐia felőasználása, Küls őomlokzat és födém ő sziŐetelése

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

A finanszírozás
forrása
Európai
Unió
Koőézió
s Alap
(KEHO
P)

436.

Taksony, F út 89. szam
alatti Pet fi M vel dési
őáz, Iskola u 3. szam alatti
KEHOPTaksony Vezér Általános
438.
5.2.9-16-2016Iskola és a Wesselényi
00071
21/a.
szam
alatti
Önkormányzati
épületenerŐetikai felújítása

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

8,13
tonna/év
CO2

2008,3699 GJ/ év

OSZTÁLY

125,8
tonna/év
CO2

233,86

271

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Honvédelmi Minisztérium
VédelemŐazdasáŐi Hivatal
pályázata: Gy r Likócs KEOP441. laktanya és a Tápiószecs 7.9.0/12-2014objektum pakura üzem 0019
kazánok kiváltását célzó
fejlesztések el készítésére
442.

443.

444.

445.

446.

KMOP
2007

Napelemes
meŐújuló
enerŐia
őasznosító KMOP
rendszer
kiépítése
a 11
Kincsem Lovasparkban

2.1.2-

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

Ez a két felújítással érintett inŐatlan telepőelyi Ő zf téses rendszerük pakura alapon el állított ő t
őasznosít. Ez nemcsak roppant maŐas fajlaŐos költséŐŐel jár, őanem rendkívül környezetszennyez
meŐoldás. Tekintettel arra, őoŐy a telepőelyek közelében sincs vezetékes földŐáz, íŐy választásunk
alapvet en erdészeti biomassza tüzelésre esett. Ezen az alapon tervezzük meŐoldani a feladatot, mely a
terveink szerint a központi kazánőázak meŐszüntetésével és a f tési rendszer bizonyos fokú Tápiószecs
decentralizálásával, valamint a Ő z őordozóközeŐ kiváltásával jár eŐyütt. KEOP 7.9.0 pályázatunk a
projekt el készít költséŐeire kér támoŐatást, melyek a pályázat benyújtásáőoz szükséŐes feladatleírás, a
részletes meŐvalósítőatósáŐ elemzésre, a enŐedélyekre és kiviteli tervezésre és a közbeszerzés költséŐeire
nyújt fedezetet.

2014.01.152015.12.15

37,62

37,62

Tápiószecs

2016.09.13

129,97

124,49

Tápiószecs

2013.03.29

Tápiószele

tervezett:
2014.03.012015.05.31

39,69

30,21

Tápiószele

tervezett:
2014.01.022016.01.15

900,39

900,39

Tápiószele

2013.09.27

KerékpárforŐalmi őálózat VEKOP 5.3.2BrinŐázzunk eŐyütt az ÜrŐésekkel
fejlesztése
15
A projektet Tápiószecs NaŐyközséŐ Önkormányzata valósítja meŐ. Székőelye: 2251 Tápiószecs , Deák
Ferenc u. 18. A 2010-ben felálló képvisel testületet Bata József PolŐármester irányítja. Települési
Képvisel k száma: 8 f . Állandó bizottsáŐok száma: 3 f . Önálló polŐármesteri őivatallal rendelkezik,
Alapfokú oktatási intézményt, Óvodákat, M vel dési őázat, Könyvtárat, Központi konyőát üzemeltet.
Tápiószecs NaŐyközséŐ Önkormányzata által fenntartott intézmények, épületek enerŐiaköltséŐei
komoly terőet jelentenek a fenntartó számára. A pályázat keretében a település őat olyan épületénél
történik napelem telepítés, amelyek villamos enerŐia foŐyasztása számottev és reális m szaki-ŐazdasáŐi
leőet séŐ van a napenerŐia őasznosítására. A projekt őelyszínei: PolŐármesteri Hivatal - Tápiószecs ,
Deák Ferenc utca 18., Gróf Szécőenyi István Általános és Alapfokú M vészeti Iskola - Tápiószecs ,
Pet fi Sándor utca 1., Szent István u. 9., és Bajcsi-Zsilinszky u. 4., Központi Konyőa - Tápiószecs ,
SzabadsáŐ tér 1. Vízm - Tápiószecs , Árpád út 43. A projekt célja az intézmények m ködési
költséŐeinek csökkentése. A projekt érintettje els dleŐesen az Önkormányzat, valamint a fenti épületeket
őasználó lakossáŐ. Emellett a projekt őozzájárul az orszáŐ súlyos földŐáz import-füŐŐ séŐének és széndioxid kibocsátásának csökkentéséőez, illetve a őelyi jövedelmek import enerŐiaőordozók vásárlása miatti
kiáramlásának mérsékléséőez, ezáltal őozzájárul a őelyi önkormányzat Őazdálkodási leőet séŐeinek
javulásáőoz. A projekt révén a következ f bb enerŐetikai és környezetvédelmi őatások, eredmények
Napelemes
meŐújuló
várőatóak: NapenerŐia felőasználás: 117 588 kWő/év CO2 kibocsátás csökkenése: 109,42 t/év M ködési
enerŐiaőasznosító rendszer
költséŐ változás: (bruttó): - 5.018.664 Ft/év A projekt m szaki tartalma a következ elemekb l áll:
KMOP 3.3.3telepítése
Tápiószecs
napelemek meŐfelel tartószerkezeteken való előelyezése az épületek tet szerkezetén, inverterek
11
NaŐyközséŐ
telepítése, kábelezés, rácsatlakozás az űMÁSZ EnerŐiaszolŐáltató Kft. őálózatára. Az Önkormányzat
közintézményeiben
villamos-enerŐiára fordított kiadásai átlaŐos körülményeket számítva 5.407.703.- Ft költséŐet jelentenek
éves szinten. A beruőázás meŐvalósításával az Önkormányzat 6 intézményének villamosenerŐia-ellátás
korszer sítése történik majd meŐ. Összesen 458 db KS 250 monokristályos napelem modul kerül
beépítésre (a szükséŐes tartozékokkal eŐyütt) melyek eŐyenként 250 W teljesítmény ek. JelenleŐ a
monokristályos napelemek őatásfoka a leŐjobb (14-18%). A napelemes rendszer alapja maga a napelem,
mely a beérkez fotonok enerŐiáját alakítja át villamos enerŐiává. A napelemek ún. félvezet anyaŐokból
épülnek fel, ez leŐŐyakrabban a szilícium, mely szinte korlátlan mennyiséŐben meŐtalálőató a földön. Az
áram naŐysáŐát a keletkezett szabad töltésőordozók száma őatározza meŐ, a feszültséŐ pediŐ az alapanyaŐ
jelleŐét l füŐŐ. A napelemb l érkez elektronokat eŐy elektronikus átalakítóőoz, az inverterőez szükséŐes
vezetni, melynek feladata, őoŐy a napelemb l érkez eŐyenáramot olyan váltóárammá alakítsa, amit a
őáztartásban őasználunk, illetve amit be tudunk táplálni az elektromos őálózatba. Az eddiŐ évente
átlaŐosan vásárolt 126.708 kW villamosenerŐia-felőasználás a beruőázással meŐvalósuló napenerŐia alapú
villamos-enerŐia termeléssel kiváltásra kerül. A beruőázás meŐvalósítása után mindössze 9.120 kW
villamos enerŐiát szükséŐes vásárolnia az önkormányzatnak, továbbá éves szinten és 117.588 kW
villamos enerŐiát tud a beépített rendszer meŐtermelni. ÍŐy az önkormányzat villamos-energia
felőasználási költséŐe éves szinten 389.059.- Ft-ra csökken, ezzel évente átlaŐosan 5.018.644.- Ft-ot tud
megtak
Tápiószelei
Az épület küls fal ő sziŐetelése készül EPS rendszerrel, lábazat XPS rendszerrel, padlásfödém
Gyermekorvosi Rendel és KEOPk zetŐyapottal, és nyílászárók is cserélend k. A új kondenzációs kazán kerül beépítésre f tésőez
a
Csicserke
Óvoda 5.5.0/A/12szabályozással és a radiátoroknál őelyiséŐenkénti szabályozást leőet vé tév , tőermosztatikus radiátor
komplex
energetikai 2013-0105
szelep készül. Radiátorok is cserélve lesznek.
korszer sítése
EnergiaőatékonysáŐi
fejlesztés
az
állami KEOPA projekt célja a KlebelsberŐ Intézményfenntartó Központ irányítása alá tartozó köznevelési
fenntartású
képz 5.6.0/12-2013intézmények közül a Pest meŐyei intézményeinek enerŐiaőatékonysáŐi szempontú fejlesztése.
intézményekben
Pest 0034
meŐyében II.
Napelemes
rendszer
fejlesztése a Növényi KMOP 3.3.3Napelemes rendszer fejlesztése a Növényi Diverzitás Központ épületein
Diverzitás
Központ 13
épületein

447. Kerékpárút fejlesztés

448.

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

KözlekedésbiztonsáŐi kerékpárút építése Tápiószelén

39,02

Tápiószele

3.3.3- Kincsem Lovaspark Sport és Mez ŐazdasáŐi Bio-SzolŐáltató Korlátolt Felel sséŐ TársasáŐ: Napelemes Tápiószentm
meŐújuló enerŐia őasznosító rendszer kiépítése a Kincsem Lovasparkban
árton

71,25

2012.01.17

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

57,00

7,45

272

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tápiószentm
árton

2016.10.31

A projektŐazda Tápiószentmárton NaŐyközséŐ Önkormányzata. A projekt meŐvalósulásának őelyszíne a
pályázó önkormányzat tulajdonában lev 2711 Tápiószentmárton, Bartók Béla út 3. őrsz: 671. Bartók
Béla Általános Iskola Sportcsarnok és Tanuszoda. A beruőázás célja a tanmedence ő tartásáőoz, a pótvíz
felmeleŐítéséőez és a őasználati meleŐvíz el állításőoz szükséŐes primerenerŐia-felőasználás jelent s és
ŐázmennyiséŐ jelent s csökkenése. Az épületeŐyüttes ő ellátását jelenleŐ az eredeti tervek szerint
beépített 8 db földŐáztüzelés , FűG VESTALE AF 105 típusú atmoszférikus modulkazán biztosítja,
f tési és HMV termel modullal. A ő leadók 90/70 °C-ra méretezett acéllemez radiátorok kézi beállítású
radiátorszelepekkel, központi szabályozással. A tanmedence ő tartását, a földszinti Őépészeti őelyiséŐben
előelyezett 2 db ő cserél n keresztül a FűG VESTALE kazánok biztosítják. A medence ő tartását a
HMV pótvízként való felőasználásával seŐítik. A Tanuszoda 5.000 m3/ő, a Sportcsarnok 10.600 m3/ő
3.3.3- frissleveŐ s központi szell zéssel van ellátva. A leveŐ felmeleŐítését a FűG VESTALE kazánokról Tápiószentm
f tött kaloriferek biztosítják. Az el z ekben ismertetett ő ellátás részleŐes kiváltására, a Sportcsarnok árton
déli tet szerkezetére 60 db, Bluestar XL-AL típusú, 2,0 m2/db felület , összesen 120 m2 síkkollektor
előelyezését irányoztuk el . A napkollektorokat 2 eŐyséŐre bontottuk. Az 5 db-onként sorba kapcsolt
eŐyséŐeket Ticőelmann rendszerben kötjük rá a tervezett 2 db FlowCon XL-DN 32 típusú, WILO TOP
S-30/10 típusú szivattyúkkal, sz r kkel, ő mennyiséŐmér kkel, biztonsáŐi szerelvényekkel ellátott szolár
szabályozó eŐyséŐekre. A meŐvalósítási tervezett ütemezése 2012. áprilistól - 2012. decemberéiŐ tart a
tervek alapján. A pályázati fejlesztési projekt lebonyolítására önálló projekt céŐ nem jön létre. A fejlesztés
a projektgazda - Tápiószentmárton Önkormányzata - joŐi keretein belül valósul meŐ, ide taŐozódik be a
projekt menedzsment tevékenyséŐ is. A projektŐazda a projekt meŐvalósulásának biztonsáŐa érdekében
professzionális küls szakembereket kíván bevonni a projekt menedzsment tevékenyséŐ ellátására. A
beruőázás elszámolőató teljes költséŐe bruttó 28.500.000 forint.

2013.08.30

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

Tápiószentmárton
középületeinek
enerŐiaőatékonysáŐi
KEHOP-5.2.9449.
korszer sítése a KEHOP- 16
5.2.9 kódszámú pályázat
keretében

Tápiószentmárton
Általános
Iskola
KMOP
450. Sportcsarnok
és
11
Tanuszoda napkollektorok
beépítése

űpületenerŐetikai
korszer sítés Tápiósz l s
451. KözséŐ
Önkormányzatának
épületein
Tárnok
NaŐyközséŐ
Önkormányzati
452.
Intézményeinek enerŐetikai
korszer sítése

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

210 292
058,00

KEHOP-5.2.916

Tápiósz l s

2016.09.01

KEOP5.3.0/A/09
2010-0360

- enerŐetikai korszer sítés

Tárnok

2010-2011

2781,34

na

8 épület enerŐetikai korszer sítése

188,52

141,39

II.
Rákóczi
Ferenc
Fels taŐozatos Általános
453. Iskola
tornatermi
szárnyának
enerŐetikai
korszer sítése

enerŐetikai korszer sítés

Tárnok

1905.07.03

na

na

tornaterem ő sziŐetelése

16,90

15,00

Tárnok, Mesevár Óvoda
454. PitypanŐ
TaŐóvoda
F épület korszer sítése

enerŐetikai korszer sítés

Tárnok

1905.07.06

na

na

óvoda enerŐetikai
(f tés, ő sziŐetelés)

37,00

25,00

TatárszentŐy
örŐy

2016.10.01

135 781
433,00

Telki

tervezett:
2015.01.0505.30

98,54

Tóalmás

2016.08.01

191 286
794,00

TatárszentŐyörŐy KözséŐ
önkormányzati épületeinek
KEHOP-5.2.9455. enerŐiaőatékonysáŐi
16
felújítása és meŐújuló
enerŐiaforrás őasznosítása
KEOPTelki
KözséŐ 5.5.0/A/12közviláŐításának
2013-0340,
456.
enerŐiatakarékos
KEOPkorszer sítése
5.5.0/K/142014-0024
űpületenerŐetikai
felújítások
Tóalmás
KEHOP-5.2.9457. KözséŐ intézményein a
16
KEHOP-5.2.9-16 pályázati
konstrukció keretében
űpületenerŐetikai
felújítások Tököl Város
KEHOP-5.2.9458. intézményein a KEHOP16-2016-00027
5.2.9-16
pályázati
konstrukció keretében

A projekt meŐvalósítása során a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola intézmény (2316 Tököl, Aradi u.
56.) és a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola TaŐintézmény (2316 Tököl, Kisfaludy Sándor u. 2.)
épületek kerülnek korszer sítésre. Az intézményeken a küls nyílászárók korszer m anyaŐ nyílászárókra Tököl
történ cseréje, valamint utólaŐos őomlokzati és födém ő sziŐetelés történik. A Tököli Weöres Sándor
Általános Iskola intézmény épületén napelemes rendszer is kiépítésre kerül.

2017.04.10 2017.11.30

MAGYAR BÁNYÁSZATI űS FÖLDTANI SZOLGÁLAT NEMZETI ALKALMAZKODÁSI KÖZPONT F

OSZTÁLY

A finanszírozás
forrása

132 921
797,00

3607,25

195,58

korszer sítése

A projekt meŐvalósulása esetén az
intézmények enerŐiaőatékonysáŐa
javul, a f tésőez felőasznált
enerŐiamennyiséŐ
jelent sen
csökken, ezáltal az épületek
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248,46

Önkorm
ányzati
valamint
EU-s
Önkorm
ányzati
valamint
BM
pályázati
támoŐatá
s
Önkorm
ányzati
valamint
BM
pályázati
támoŐatá
s

98,54

248,46

Koőézió
s Alap és
hazai
központi
költséŐv

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

460.

461.

462.

463.

464.

465.

466.

467.

468.

2011.09.23

KEOP
5.3.0/A/09

A projektben Fiatalkorúak Büntetés-véŐreőajtási Intézete, Gépjárm javító, GKV öltöz , Karbantartó
blokk, Beszél , RSZVSZ, BiztonsáŐi épület, Kapu, Parancsnoki épület enerŐetikai korszer sítésére kerül Tököl
sor. Az épületek teljes alapterülete 4 054,00 m2, teljes ő l felületük 10 588,28 m2, f tött léŐtér

2012.07.17

KEOP
5.3.0/A/09

A projektben Fiatalkorúak Büntetés-véŐreőajtási Intézete, B12 - B13 - B14 - B15 körletek enerŐetikai
korszer sítésére kerül sor. A B12 körleten 563 m2 őomlokzati ő sziŐetelést, 106 m2 lábazati
Tököl
ő sziŐetelést véŐzünk el. 1195 m2-en tet térben Őipszkartonos borítás történik ő sziŐeteléssel, 126 m2
nyí

2012.07.17

KMOP
09

3.3.3- MeŐújuló enerŐia alapú villamosenerŐia termelés - fotovoltaikus napelem beépítése a törökbálinti a FSD
Törökbálint
Park Kereskedelmi és űpít ipari, SzolŐáltató Kft.

471.

Napelemes
telepítése az
Gyermekvár
épületére

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása
üzemeltetése
válik.

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

költséŐőatékonyabbá

2010.04.01

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

Törökbálint

2016.10.31

153 383
742,00

KEHOP5.2.11-16

Törökbálint

2017.01.05

103 079
550,00

KEHOP5.2.10-16

Törökbálint

2016.11.30

62 443
487,00

Törtel

tervezett:
2014.03.012015.05.31

22,26

Törtel

2016.08.01

244 724
908,00

Újőartyán

1905.07.09

175,00

Turisztikai és a települések lakossáŐának biztonsáŐos közlekedése szempontjából fontos ennek a
Újőartyán
projektnek a meŐvalósítása

1905.07.09

497,00

Újőartyán

1905.07.09

27,80

184 db Amerisolar 250 Wp polikristályos napelemek kerültek felszerelésre; 3 db Fronius IG Plus 120 V-3
Újőartyán
és 1 db Fronius IG Plus 150 V-3 őáromfázisú őálózatba tápláló inverter került felszerelésre

2014.04.22 2014. 06.25.

KEOP5.5.0/A/122013-0480

A projektben ő sziŐetelés, nyílászárócsere, f téskorszer sítés, valamint Őázellátás lesz meŐvalósítva.

KEHOP-5.2.916

KEHOP-5.2.916-2016-00115

H sziŐetelés, ablakcsere

őáz
épület
VP-6-7.4.1.1-16 ablakcsere, épületb vítés, több funkciós közösséŐi tér fejlesztése
enerŐetikai
rendszer
Újőartyáni KMOP-3.3.3Óvoda 13-2013-0143
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A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

etési
el irányz
at
vissza
nem
térítend
támoŐatá
s

79,12

KEHOP-5.2.916

Dabas-Újőartyán-Kakucs
VEKOP-5.3.2469. kerékpárút
őálózat
15-2016-00003
kiépítése
M vel dési
Faluközpont
470.
b vítése,
korszer sítése

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

CéŐünkr l: Vállalkozási tevékenyséŐünket 1990-ben kezdtük meŐ Kereskedelmi Betéti TársasáŐként. A
meŐalakulás óta eltelt id szakban eredményes m ködésünknek és folyamatos fejlesztéseinknek
Tököl
köszönőet en céŐünk a 2000. évben SzolŐáltató RészvénytársasáŐŐá alakult. Telepőelyünkön 650 nm
alapterület jó

EnerŐia
őatékonysáŐ
KEOP
459. fokozása a DunaŐép Zrt.5.3.0/A/09
ben
Fiatalkorúak
BüntetésvéŐreőajtási
Intézete;
Gépjárm javító,
GKV
öltöz , Karbantartó blokk,
Beszél ,
RSZVSZ,
BiztonsáŐi épület, Kapu,
Parancsnoki
épület
enerŐetikai korszer sítése
Fiatalkorúak
BüntetésvéŐreőajtási Intézete; B12 B13 - B14 - B15 körletek
enerŐetikai korszer sítése
MeŐújuló enerŐia alapú
villamosenerŐia termelés fotovoltaikus
napelem
beépítése a törökbálinti
FSD PARK-ban
Törökbálint
középületeinek enerŐetikai
koszer sítése a KEHOP
5.2.9 pályázati konstrukció
keretein belül
Tüd ŐyóŐyintézet
Törökbálint
épületeire
fotovoltaikus
rendszer
telepítése
Tüd ŐyóŐyintézet
Törökbálint N vérszálló
épületeinek
enerŐetikai
korszer sítése a KEHOP5.2.10 kódszámú pályázat
keretében
űpületenerŐetikai
korszer sítés
Törtel
KözséŐ
PolŐármesteri
Hivatalának épületén
űpületenerŐetikai
felújítások Törtel KözséŐ
intézményein a KEHOP5.2.9-16
pályázati
konstrukció keretében
Újőartyán Város Hivatali
épületének,
általános
iskolájának
és
orvosi
rendel jének enerŐetikai
korszer sítése

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

35,20

274

18,92

35,20

Nemzetg
azdasáŐi méŐ
nem
Miniszté bírálták el
rium
Nemzetg
azdasáŐi
Miniszté
rium
Mez Őaz
dasáŐi és
Vidékfejl
esztési
Hivatal
Pro
RéŐio
Nonprof
it

méŐ
nem
bírálták el

méŐ
nem
bírálták el

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

Az Újőartyáni Német
NemzetiséŐi
Általános
KMOP-3.3.3472. Iskola
MeŐújuló
11-2011-0097
EnerŐiaforrásokon alapuló
enerŐetikai fejlesztése

473.

474.
475.
476.

477.

478.

ÚjlenŐyelNapköziottőonos Óvoda
épületenergetikai
fejlesztése
meŐújuló
enerŐiaforrás
őasznosítással kombinálva
ÚjlenŐyel-Vízm
épületének
épületenerŐetikai
fejlesztése
űpületenerŐetikai
beruőázások ÚjlenŐyelben
400 kW-os, őálózatra
kapcsolódó fotovoltaikus
rendszer
építése
Újszilváson
Bolyőos és Fia Bt.
enerŐiaőatékonysáŐi
projektje
Újszilvás Általános iskola,
óvoda
és
Faluőáz
enerŐetikai korszer sítése
meŐújuló enerŐiával

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Faapríték kazán és tartozékainak beszerelése, napelemes rendszer kiépítése (Kyocera KD 240
Újőartyán
pilikristályos napelem 217 m2

2012.06.182012.10.30.

KEOP5.5.0/B/122013-0270

Javítottuk az épület küls termikus burkát, csökkentve ezzel a ő veszteséŐeket. A nyílászárók cseréjével a
filtrációs veszteséŐek csökkenéséőez is jelent sen őozzájárultunk. A f tési ő leadó rendszereket
korszer sítettük, és a szabályozást javítottuk. A jelenleŐi ő termel ket lecseréltük eŐy-egy bivalensen ÚjlenŐyel
m köd talajő /víz rendszer ő szivattyúval. A szabályozást minden esetben vaŐy eŐyedivé, vaŐy
őelyiséŐenkéntivé alakítottuk.

KEOP5.5.0/A/122013-0384

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

I. Inverter:
3,34 to , II.
Inverter 3,54
to , III.
Inverter: 3.66
to

481.
482.
483.

484.

485.

486.
487.
488.
489.
490.

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

99,00

14,90

tervezett:
2014.02.2811.12

39,93

33,94

Javítottuk az épület küls termikus burkát, csökkentve ezzel a ő veszteséŐeket. A nyílászárók cseréjével a
ÚjlenŐyel
filtrációs veszteséŐek csökkenéséőez is jelent sen őozzájárultunk.

2014.02.2807.02

5,71

4,85

ÚjlenŐyel

2016.10.01

59 446
000,00

KEHOP-5.2.916
KMOP
09

3.3.3-

400 kW-os, őálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszer építése Újszilváson

Újszilvás

2010.04.01

432,94

KMOP
13

3.3.3-

Bolyőos és Fia Bt. enerŐiaőatékonysáŐi projektje

Újszilvás

2013.12.31

13,85

KMOP
13

3.3.3-

Újszilvás Általános iskola, óvoda és Faluőáz enerŐetikai korszer sítése meŐújuló enerŐiával

Újszilvás

2013.09.27

99,31

KMOP 2.1.2.- Újszilvás közséŐ els kerékpárútjának meŐépítése / a 176 őrsz-ú Alkotmány úton a 0+000-1+250 km
Újszilvás
2007
szelvények között /
A projekt keretében a 3119. számú összeköt út mellett alakítunk ki eŐy kerékpárutat, mely a 2 + 779 km
Kerékpárút építése a 3119.
(0+000 km szelvény) szelvényt l indul és a 6 + 322,20 km (3+596,14 km szelvény) szelvényiŐ tart. Mivel
sz. összeköt út mentén, a KMOP 2.1.2- a 3119. sz. út felújításra kerül, ezért a forŐalom várőatóan jelent sen meŐnövekedik. Mindez miatt
Újszilvás
2+779 km szelvényét l a 09
szükséŐessé vált eŐy biztonsáŐos közlekedésre alkalmas kerékpárút kialakítása teőermentesítve ezzel az
6+322,20 km szelvényiŐ
említett utat. A kerékpárút őossza 3596,14 m, szélesséŐe változó, az útviszonyok és az út melletti őely
füŐŐvényében: 2,6 m, 2,7 m, 2,4 m, 2 m, kétirányú forŐalom lebonyolítására alkalmas.
Az
Újszilvási
Iskola
KEHOP-5.2.9épületenerŐetikai
Újszilvás
16
korszer sítése
Középületek
KEOPépületenerŐetikai
5.7.0/15-2015- ő sziŐetelési munkálatok
Úri
fejlesztése
0252.
Középületek
épületenerŐetikai
KEHOP-5-2.9 meŐújuló enerŐia fejlesztés
Úri
fejlesztése
űpületenerŐetikai
felújítások Üll
Város
KEHOP-5.2.9intézményein a KEHOPÜll
16
5.2.9-16
pályázati
konstrukció keretében
Az üll i Árpád Fejedelem
Általános
Iskola
viláŐításkorszer sítése
a KEOP
Üll
"Caminus"
Zrt. 5.2.0/A/09
beruőázásaként a Szemünk
Fénye ProŐram keretében
KEOPVác város közviláŐításának
5.3.0/A/09449 db váci közviláŐítási lámpatest kicserélése
Vác
korszer sítése
2009-0129
KEOPVác város közviláŐítás
5.5.0/A/122013-0202 Váci közviláŐítási lámpatestek 3354 db felszerelése
Vác
enerŐiatakarékos átalakítása
2013-0202
KMOP 2.1.2.Kerékpárút fejlesztés
Rádi úti kerékpárút létesítése Vácon
Vác
2007
KMOP 2.1.2.Kerékpárút fejlesztés
Szent László úti kerékpárút építése Vácon
Vác
2007
Pest MeŐyei Rend r- KEHOP-5.2.2Vác
f kapitánysáŐ épületeinek 16

479. Kerékpárút fejlesztés

480.

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

42,47

A finanszírozás
forrása
Közőasz
nú Kőt.
pro
RéŐio
Nonprof
it
Közőasz
nú Kőt.

33,90

2010.08.04

129 480
145,00

2016.10.03
2015.09.2015.11.

1096,848/év

63,09/év

148,00

148,00

KEOP

2017. II. fele

200,00

200,00

KEHOP

2016.08.01

246 184
805,00

2009.12.21

2010-2012

3921 GJ/év

362 t/év

2014-2015

6165GJ/év

576,2 t/év

A terveket meŐvalósítottuk

33,13

16,57

2015. nyarán került átadásra a
beruőázás,
azóta
az
elvárt
eredmények mutatkoznak.

584,00

496,40

27,50

22,00

20,00

16,00

430 000
000,00

2016.12.01
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EU-s
támoŐatá
s
EU-s
támoŐatá
s

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe
enerŐetikai fejlesztése

Napelemes
rendszer
491. telepítése a Váci FeŐyőáz
és Börtön épületére
Fotovoltaikus
rendszer
492. kiépítése
a
Váci
Szakképzési Centrumnál
Napelemes
rendszer
493. kialakítása a Jávorszky
Ödön Kórőázban
EnerŐetikai fejlesztés a
494. Váci Szakképzési Centrum
KolléŐiumaiban
A váci Piarista Gimnázium
495.
enerŐetikai korszer sítése

A
Váci
496. távő vezeték
rekonstrukciója

497.

Priway Kft.
korszer sítése

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

KEHOP5.2.11-16

Vác

2017.01.01

131 262
436,00

KEHOP5.2.11-16

Vác

2017.07.01

154 884
094,00

KEHOP5.2.11-16

Vác

2017.04.01

246 469
065,00

KEHOP5.2.10-16

Vác

2017.01.02

211 606
322,00

KEOP
5.5.0/E/12

Vác

2014.07.01

primer
KEOP
rendszer
5.4.0/09

energetikai KEOP
5.3.0/A/09

Vácott a távő ellátást a Váci Távő Kft. szolŐáltatja. A projekt a Váci Távő Kft. tulajdonában lév
primer távő őálózat elöreŐedett, rossz állapotú szakaszainak rekonstrukciójára irányul.
A primer
távő őálózat projekt tárŐyát képez része 30-35 évvel ezel tt épült, íŐy jelent s mértékben elöreŐedett. A
vezetéki meŐőibásodások naŐy száma - a jelent s ő - és vízveszteséŐeken túl - már az ellátás biztonsáŐát
is veszélyezteti. Ezen kívül a meŐlév vezetékek dimenziói a jelenleŐinél lényeŐesen naŐyobb ő iŐényt
ellátó rendszerőez lettek tervezve. A közeljöv ben a távő vel ellátott területek jelent s növekedése nem
várőató, és a ő központi rekonstrukciók is a primer tömeŐáram, íŐy a szükséŐes vezetékátmér k
csökkenését valószín sítik. A projekt célja a távő szolŐáltatás enerŐia-őatékonysáŐának növelése a
ő veszteséŐek csökkentésével, valamint az üzembiztonsáŐ növelése az el resziŐetelt tecőnolóŐiával
készül , közvetlenül földbe fektetőet , jelz vezetékkel ellátott új primer távő vezetékek révén. A
projekt keretében a meŐlév nél kisebb dimenziójú kétvezetékes primer vezetékrendszer kerül telepítésre,
melynek meŐőibásodási valószín séŐe minimális, valamint az esetleŐes meŐőibásodás esetén a
őibaelőárítás korszer módon történik, jelent sen csökkentve a fenntartási költséŐeket. A felőasználásra
kerül korszer , el resziŐetelt köpenycsöves rendszer számos kedvez tulajdonsáŐŐal rendelkezik, Vác
amelyek közül a leŐfontosabbak a kiváló ő sziŐetelés, a naŐy teőerbíróképesséŐ, Őyors és alacsony
költséŐ vezetékfektetés, a őibaérzékel rendszer és a őosszú élettartam. A beruőázást két ütemben,
2010-ben és 2011-ben tervezik meŐvalósítani. A projekt várőató beruőázási költséŐe 185 568 406 Ft. A
fejlesztés meŐvalósulását követ en a ő veszteséŐ csökkenése a projektŐazdánál tüzel ő meŐtakarítás
formájában jelentkezik. ÖsszesséŐében fejlesztés után évente 10 697 851 Ft költséŐcsökkenés várőató.
Ez igen alacsony, 3,79%-os bels meŐtérülést eredményez. UŐyanakkor a projekt eredményeként
nemzetŐazdasáŐi szinten 3 883 GJ/év primer enerŐiaőordozó takarítőató meŐ, az üveŐőázőatású Őázok
kibocsátása pediŐ évente 190 t-val csökken. A projekt megfelel a KEOP-2009-5.4.0. pályázat
feltételeinek, mellyel a beruőázási költséŐek 50%-ára vissza nem térítend támoŐatást kapőat. A
támoŐatással eŐyütt a beruőázás bels meŐtérülési rátája 12%, mely már elfoŐadőató a szolŐáltatás
őosszútávú fenntartása érdekében. A projekt közvetlen célcsoportja Vác város távő vel ellátott
foŐyasztói, táŐabb értelemben - mivel Vác lakásállományának jelent s része távő vel ellátott - a város
valamennyi lakosa.
A projektben Priway Kereskedelmi és szolŐ.Kft, Priway Kft. enerŐetikai korszer sítésére kerül sor. Az
épület teljes alapterülete 1.164,50 m2, teljes ő l felülete 1.612,20 m2, f tött léŐtérfoŐata 2.065,20 m3. Az
épület nyílászáróinak összes felülete 77,00 m2, őomlokzatának összes felülete 297,89 m2, tet inek összes
felülete 617,00 m2, az alápincézett alapterület mérete 0,00 m2. Az intézmény éves üzemelési költséŐe
2.256.641 forint, karbantartási költséŐe 965.818 forint. Az épület nyílászáróiból 48,10 m2 cseréjét kell
elvéŐezni. Ennek enerŐetikai őozadéka 130,35 GJ / év enerŐia meŐtakarítás, beruőázási költséŐe bruttó
3.293.450,00 forint. Az intézmény őomlokzatának összes felületéb l 326,79 m2 sziŐetelését tervezzük a
projektben. Ez 69,17 GJ / év enerŐia meŐtakarítást jelent, beruőázási költséŐe bruttó 2.306.783,75 forint.
Az épület tet inek összes felületéb l 0,00 m2-t kell sziŐetelni. Ennek 0,00 GJ / év enerŐia meŐtakarítás
az eredménye, beruőázási költséŐe bruttó 0,00 forint. Pincefödém sziŐetelése 0,00 m2-n történik, őozama
0,00 GJ/év, költséŐe 0,00 forint. A f tés primer oldali korszer sítésére 10.265.231,75 forintot tervezünk
költeni, aminek enerŐetikai őaszna -22,37 GJ/év. A szekunder oldali beavatkozás tervezett keretösszeŐe
0,00 forint, eredménye 4,00 GJ/év enerŐia-meŐtakarítás. A beruőázással az épület őatároló szerkezetei
meŐ foŐnak felelni a 7/2006. TNM rendelet el írásainak. A f tési rendszer a beruőázás miatt lecsökken
primer ő enerŐia iŐényőez méretezett és jól szabályozőató lesz. A teljes felőasznált enerŐiamennyiséŐ Vác
44,39 %-kal foŐ csökkeni. A beruőázás részét képezi a f tési rendszer korszer sítése is, ám ez az
enerŐiaőordozók tekintetében (földŐáz) nem jelent változást. A meŐlév ő termel t nem cseréljük. A
kazán eŐy kiépített kazánköri osztó-Őy jt re csatlakozik. A meŐlév f t köri osztó-Őy jt őidraulikus
váltón keresztül kapcsolódik a kazánköri osztóőoz. A beépített tecőnolóŐiáőoz tartozó kemencék
üzemidejét fiŐyelembe véve ő őasznosító kerül beépítésre 2db forŐó kemence füstŐáz elvezet
csatlakozására (közösített kéménybe kötve). A beépített rozsdamentes ő őasznosító eŐy önálló
szabályozással és füstŐáz ventilátorral állandó kémény őuzatot biztosít majd. A ő őasznosító víz oldalon
a kazánőázban előelyezett kazánköri osztó-Őy jt re csatlakozik majd, íŐy ráseŐítve a meleŐvíz és f t víz
készítésre. A jelenleŐi szabályozó nem alkalmas összetettebb rendszerek irányítására, íŐy azt cserélni kell.
A ő visszanyer vel kombinált f tési, meleŐvíz készítési rendszert eŐy új BUDERUS LoŐamatic őeti
proŐramozású szabályozóval és ő visszanyer kezelésére alkalmas b vítésével tudjuk majd vezérelni. A
szabályozónak köszönőet en a rendszer alkalmazkodik a mindenkori küls ő mérsékletnek meŐfelel
ő iŐényszintekőez, továbbá képes a őulladékő rendszerbe inteŐrálására. A f tési rendszer szivattyúit
nem cseréljük, mivel azok jó állapotban vannak. A meleŐvíz felőasználás méretezése során nem vettük

2010.08.01

2011.09.15
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TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

A vácrátóti Gárdonyi Géza
M vel dési
Ház
498. ő sziŐetel
és
épületŐépészeti
rendszereinek meŐújítása
Vácszentlászló
KözséŐ
épületeinek
enerŐetikai
499.
felújítása a KEHOP 5.2.9
pályázat keretein belül
EnerŐiaőatékonysáŐ
500. fokozása a valkói orvosi
rendel épületében

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

számításba a tecőnolóŐiai meleŐvíz iŐényt, csak a szociális célú HMV foŐyasztással kalkuláltunk.
ÖsszefoŐlalva: A f tési rendszer üzemelési költséŐei csökkennek és alacsonyabb fenntartási költséŐŐel
lesz m ködtetőet mivel a tecőnolóŐiai őulladék ő eŐy része is őasznosításra kerül.

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

96,34

KMOP5.2.1/A-092009-0036

Vácrátót

befejezés:
2011.01.15

120,43

KEHOP-5.2.916

Vácszentlászl
ó

2016.10.01

130 593
869,00

tervezett:
2014.02.202015.05.30

12,39

10,53

tervezett:
2014.06.2412.31

97,86

83,18

2016.08.01

244 951
701,00

KEOP5.5.0/A/122013-0347

A Halmi Telepi Általános KEOP501. Iskola
épületenerŐetikai 5.5.0/A/12korszer sítése
2013-0293
űpületenergetikai
felújítások Vecsés Város
KEHOP-5.2.9502. intézményein a KEHOP16
5.2.9-16
pályázati
konstrukció keretében

503.

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

KerékpárforŐalmi őálózat KMOP-2.1.2fejlesztése VereseŐyőázon 09-2009-0031

EnerŐiaőatékonysáŐ
KEOP504. növelése a Fabriczius 5.3.0/A/09József Általános Iskolában 2009-0148

VereseŐyőázi Őeotermikus
KMOP-3.3.3505. közm
kiterjesztése új
09-2010-0003
termálkút fúrásával

A projekt keretében a Valkón találőató orvosi rendel épületének enerŐetikai felújítása történik meŐ:
Valkó
ő sziŐetelés, nyílászárócsere, f téskorszer sítés
Az épületenerŐetikai korszer sítésnél fiŐyelembe vett küls ő sziŐetelés és nyílászárócsere jelent s
mértékben javítani tudja az épületenerŐetikai jellemz it. A vele eŐyütt meŐtervezett korszer
Vecsés
kondenzációs kazánokon alapuló ő termelés és szabályozás az éves költséŐek 50%-ot meŐőaladó
meŐtakarítás eredményezőetik.
Vecsés
A város jelent sen meŐnövekedett forŐalma veszélyezteti a lakossáŐ "élőet város " iŐényét, a természeti
és épített környezett fenntartőatósáŐát, a környezet védelemét. ÍŐy a város kerékpárőalózatának miel bbi
kiépítése indokolt. A nem motorizált közlekedés el nyben részesítése őosszútávon mindenképpen a
környezet és s lakossáŐ eŐészséŐének meŐ rzését szolŐálja. A tervezett projekt a város eŐyik üt erének
számító út forŐalmának részben történ kiváltása, valamint a leend Vác- Gödöll kerékpárforŐalmi
útőoz való kapcsolódás kiépítése. A projekt meŐvalósításával, a városon belüli kerékpárőálózat
kiépítettséŐe naŐymértékben növekszik, elérőet vé válik a naŐy lakószámú övezetekb l az Általános
Iskola, Misszió EŐészséŐüŐyi Központ, Óvoda, Bölcs de, Városközpont, Bevásárlóközpont, Orvosi
Rendel k, PolŐármesteri Hivatal. Leőet vé válik a kistérséŐben él k számára, őoŐy nem motorizált
VereseŐyőáz
közlekedéssel is elérőessenek kistérséŐi szolŐáltatásokat városunkban. JelenleŐ a Gyámőivatal, az
űpítésüŐyi HatósáŐ és az Okmányiroda kistérséŐi őatáskörrel m ködnek. Népszer a Őyerekek körében a
kerékpáros iskolába járás, ezért a tárolók számát is növeljük az iskoláknál. VereseŐyőáz eŐyre naŐyobb
ideŐenforŐalmi központ is. A várost a Termál Fürd , Medve Farm, Strandok, űttermek, folyamatos
m vészeti kiállítások és koncertek, lovas proŐramok mellett a réŐi id k őanŐulatát idéz piac teszi eŐyre
népszer bbé. Budapest közelséŐe leőet vé teszi, őoŐy a f városból néőány órányi kerékpározás után
izgalmas kikapcsolódási leőet séŐet biztosítsunk az idelátoŐatóknak. A turisztikai kerékpárutak kiépítése
is fontos városunk számára, őiszen a Medvefarm és a termálvíz ideŐenforŐalmi őasznosítása a
közeljöv ben szerepel a város tervei között.
A épületbe járó diákok száma közel 700. Az épület els részét 2008-2009-ben felújítottuk, és b vítettük,
ezzel eŐyütt a f tésrendszer korszer sítését is elvéŐeztük. A termál enerŐia őatékony felőasználását tettük
leőet vé az iskolában, valamint a f tés kieŐészítésére őasznált elavult olajkazánokat modern Őázkazánokra
cseréltük. A jelen projektben enerŐetikai fejlesztéssel érintett épületrész küls ő sziŐetelése és a
nyílászárók cseréje leőet vé teszi, őoŐy a felőasznált termál enerŐia a leőet leŐjobb őatásfokkal
érvényesüljön, és íŐy az eŐész épület fenntartása a jelenŐinél olcsóbb leŐyen. Az épületek fenntartása, az
épületek f tése naŐy terőet ró az önkormányzatra, ezért arra törekszünk, őoŐy ezeket a terőeket
csökkentsük és a rendelkezésre álló termálvíz enerŐiáját őasználjuk. A projekt célkit zése az általános
iskola F úti épületének teljes felújítása, els sorban enerŐetikai mutatóinak jelent s javítása, melynek
VereseŐyőáz
őatására a fenntartási költséŐek javulnak, az iskola eŐészséŐesebb és méltóbb környezetet ad a város
fejl désének következtében eŐyre növekv Őyereklétszámnak. A felújítás els lépése a 2008-2009-ben
történt kazáncsere, valamint az épület els részének ő sziŐetelése, nyílászáróinak cseréje, valamint a
szükséŐes őely biztosítása miatt emeletráépítés. Ennek folytatása a őátsó szárny enerŐetikai felújítása,
őoŐy íŐy az eŐész épület energetikai mutatói meŐfeleljenek az érvényes el írásoknak. A meŐlév 38 cm
vtŐ. falat 8 cm Dryvit Nikecell ő sziŐeteléssel látjuk el, finom szemcsés őomlokzat vakolat
felületképzéssel. A nyílászárókat 3 rtŐ. - Őáztöltés ő sziŐetel üveŐezéssel ellátott U=0,7 W/m2 K
ő átbocsátású, őossztoldás nélküli borovi feny , színminta szerint pácolt fa nyílászárókra cseréljük. Az
ablakok belül pácolt fa, kívül őorŐanyzott acéllemez könyökl t kapnak.
Az els (szintén pályázati forrásból létesített) Őeotermikus közm 2007-es üzembe őelyezése óta
meŐépült már eŐy új bölcs de eŐy új óvoda, eŐy új szociális ottőon, elkészült a Fabríczius Iskola b vítése,
és építési enŐedéllyel rendelkezik több más közintézmény, mint például a KistérséŐi Központ, vaŐy a
Református Iskola. Az új építés közintézmények ő ellátásáőoz viszont a meŐlév termálkút kapacitása
eléŐtelen lenne, ami fölvetette eŐy új termel termálkút meŐfúrásának szükséŐesséŐét. A 2006-ban lefúrt VereseŐyőáz
es 2007. óta m köd visszasajtoló kút eŐyértelm en bebizonyította, őoŐy a jelenleŐi leŐnaŐyobb
térfoŐatáramnak (100 m3/ő) akar 2-3-szorosat is képes elnyelni. E kedvez körülményt felőasználva
VereseŐyőáz Önkormányzata új termálkút fúrását tervezi, ami feltéve, őoŐy a meŐlév termálkútéval
őasonló vízadó képesséŐ lesz, jelent s szabad kapacitással is rendelkezne, amit a dinamikusan fejl d

A finanszírozás
forrása

2010.06.012011.09.30.

-

-

A projekt keretében 1,81 km
kerékpárút épült a városban, illetve
kerékpár-tárolók létesültek több
intézménynél. A napi kerékpáros
forŐalom
számottev en
n t,
meŐfelel id járás esetén sok Őyerek
jár az iskolába is kerékpárral. Az
átlaŐos napi kerékpáros forŐalom az
általános iskolák környezetében 58
f r l 192 f re növekedett. A
meŐvalósult kerékpárút seŐítséŐével
a
városközpont
intézményei
(Okmányiroda, Városőáza, Posta,
kereskedelmi bankfiókok, iskolák,
véd n k,
őáziorvosi
rendel ,
katolikus és református templomok,
Tájőáz) is elérőet ek biztonsáŐosan,
kerékpárral.

2010.08.032011.04.14.

Eddig mintegy 8- 10
000 GJ 5 év alatt

600 t 5 év
alatt

A
fejlesztés
a
tervezettnek
meŐfelel en meŐvalósult.

60,00

48,00

Uniós

Eddig 3241 t

A fejlesztés meŐvalósult, több ipari
naŐyfoŐyasztót,
önkormányzati
intézményeket,
önkormányzati
bérlakásokat
is
tartalmazó
társasőázat is kiszolŐál.

656,53

391,67

Uniós

2010.09.022011.12.31.
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75,54

60,44

Uniós

EŐyéb
meŐjeŐyzés

PEST MEGYEI KLÍMASTRATűGIA

Sorszá
m

Projekt címe

A IV. számú termálkút
506. Őépészeti
tecőnolóŐiai
kivitelezése
VereseŐyőáz,
Id sek
otthona
nyílászárók
507.
felújítása,
szúnyoŐőálók
cseréje
VereseŐyőáz, Innovácós
508. Centrum - tet tér utólaŐos ő sziŐetelése

509.

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

VereseŐyőáz, IV. termálkút
fúrásának kivitelezése

Kertészeti naŐyfoŐyasztó
bekapcsolása
a
510.
vereseŐyőázi termálf tési
rendszerbe
Termálvezeték
építés
511. kivitelezése
a
Kisrét
utcában

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése
város eŐyéb ő foŐyasztóinál (pl. ipari üzemek) is ki leőetne őasználni.

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

Új termálkút kiépítése - A projekttel a meŐújuló er források felőasználásának fokozását céloztuk. A
térséŐi er forrásokat az üveŐőázőatású Őázok kibocsátásának csökkentésére és a térséŐ VereseŐyőáz
munkaőelyteremt és meŐtartó er fokozására őasznosítottuk.
Az intézmény iŐen meŐronŐálódott, enerŐetikai szempontból nem meŐfelel nyílászáróinak cseréje
történt meŐ. Mivel az intézmény termál-enerŐiával f tött, ezzel a beruőázással leŐinkább nem a fosszilis
VereseŐyőáz
enerŐiaőordozók meŐtakarítása, őanem a meŐújuló enerŐiával való felel sséŐteljesebb Őazdálkodás felé
tettünk eŐy lépést.
Az intézmény tet terének sziŐetelése. Mivel az intézmény termál-enerŐiával f tött, ezzel a beruőázással
leŐinkább nem a fosszilis enerŐiaőordozók meŐtakarítása, őanem a meŐújuló enerŐiával való VereseŐyőáz
felel sséŐteljesebb Őazdálkodás felé tettünk eŐy lépést.

2015-2016

-

-

110,98

-

Saját
forrás

2015.10.152016.01.30.

-

-

9,64

-

Saját
forrás

2015.10.202016.01.30.

-

-

12,33

-

Saját
forrás

-

IV. számú termálkút fúrása

VereseŐyőáz

2014.05.082015.

-

-

151,89

-

Saját
forrás

-

A IV. számú termálkút elkészülte teremtette meŐ a leőet séŐet a termálvíz mez ŐazdasáŐi célú
VereseŐyőáz
felőasználásának meŐkezdésére.

2014.10.062015.01.30.

-

-

94,91

-

Saját
forrás

-

A IV. számú termálkút által kitermelt víz szállításáőoz szükséŐes vezeték kivitelezése ipari és
VereseŐyőáz
mez ŐazdasáŐi foŐyasztókőoz.

2015.07.142015.12.30.

-

-

142,53

-

Saját
forrás

148,21

125,98

-

-

-

KEOPKözviláŐítás korszer sítése
5.5.0/A/12VereseŐyőázon
2013-0241
MeŐújuló enerŐiaőordozófelőasználás növelése a
ver cei Géza Fejedelem KMOP 3.3.3- MeŐújuló enerŐiaőordozó-felőasználás növelése a ver cei Géza Fejedelem Református Általános Iskola,
513.
Református
Általános 13
Óvoda és Bölcs dében
Iskola,
Óvoda
és
Bölcs dében
"Ver ce
KözséŐ
intézményeinek enerŐia- KEHOP-5.2.9514.
őatékonysáŐot
célzó 16
felújítási munkái?
Ver ce KözséŐ Önkormányzata a kerékpározás biztonsáŐosabbá tétele érdekében Ver ce területén
kerékpárforŐalmi létesítményeket kíván kialakítani, valamint biztonsáŐosabbá tenni. A tervezésbe vont
nyomvonalon eltér kialakítású kerékpárforŐalmi létesítményeket terveztünk, melyeket az alábbi
szakaszokra bontottunk: I. szakasz: Garam u. - Losonczi u. - Maros u. - József Attila utcán vezetett
kerékpárforŐalmi nyomvonal, II. szakasz: 12-es sz. II. rend f út mentén vezetett kerékpárforŐalmi
nyomvonal. A beruőázás következtében a következ ket teljesítjük: - MeŐfelel csatlakozás a 12. sz. II.
rend f útőoz - A f bb őelyi kerékpáros nyomvonal biztonsáŐosabbá tétele a meŐfelel
forŐalomtecőnikai beavatkozásokkal - A Maros utca naŐyobb forŐalma véŐett önálló kerékpárút tervezése
Ver ce
belterületi
KMOP 2.1.2- a Losonczi u. és a Hunyadi u. között - A Maros utcán a Rákóczi utcától való szintkülönbséŐ miatt a
515. kerékpárforŐalmi
09
meŐfelel védelem a kerékpárosok számára - A őelyi és távolsáŐi közlekedés meŐkönnyítésére és
őálózatának fejlesztése
összőanŐba őozása véŐett B+R kerékpártárolók létesítése a Vasútállomásnál. Ezen utcák a közséŐ eŐyik
Őerincőálózatát alkotják, melyen a f bb forŐalomvonzó létesítmények meŐtalálőatók, úŐymint Általános
Iskola, Óvoda, Bölcs de, Piac, Vasútállomás. Az új nyomvonal a meŐlév kerékpáros nyomvonalőoz
kapcsolódóan a Dunakeszi és Szob közötti kb. 50 km őosszúsáŐú összefüŐŐ kerékpározőató
nyomvonalat képez. Az útmutató szerint számolt napi forŐalom 838 f . A projekt elszámolőató
összköltséŐe (két ütem) összesen 71 228 millió Ft, melynek 80%-át támoŐatásból kívánjuk finanszírozni.
A maradék 20% az önkormányzat költséŐvetésében elkülönítésre kerül. 292 250 Ft nem elszámolőató
költséŐet az önkormányzat állja.
Ver cei
Református
EŐyőázközséŐ
épületenerŐetikai
fejlesztése
meŐújuló
KEOP
516. enerŐiaforrás
5.5.0/E/12
őasznosításával
kombinálva
a
fenntartásában
m köd
Géza Fejedelem Általános
512.

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

VereseŐyőáz

tervezett:
2015.07.1510.01

Ver ce

2013.09.27

Ver ce

2017.07.01

Ver ce

2010.06.30

Ver ce

2014.06.16
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A városban már több ütemben
b vített termálf tési rendszer kapott
újabb b vülési leőet séŐet az új
termel kút létesítésével. A kút
üzembe őelyezése óta kifoŐástalanul
m ködik, azóta eŐy zöldséŐtermel
üveŐőázat üzemeltet vállalkozást is
kiszolŐál
ő enerŐiával,
illetve
társasőázi lakásokat.

25,21

78 318
583,00

278

EŐyéb
meŐjeŐyzés
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Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Óvoda épületének enerŐetikai fejlesztése

VerseŐ,
utca 30.

2015.10-12.őó

nyílászárók
sziŐetelés,
ő sziŐetelés

Általános Iskola, PolŐármesteri Hivatal épület KözösséŐi tér (M vel dési Ház) enerŐetikai fejlesztése

Verseg Iskola
köz 1. és
2174 Verseg,
Templom tér
12.

2017.év

nyílászárók
sziŐetelés,
ő sziŐetelés

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

cseréje,
födém
küls
homlokzati

24,98

19,99

cseréje,
födém
küls
homlokzati

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés

Iskolában.

4/2014.(I.31) BM rendelet,
Kötelez
önkormányzati
517. feladatot
ellátó
intézmények
fejlesztése,
felújítása.
Pályázatos
épületenerŐetikai felőívás a
KEHOP-5.2.9518. közép-maŐyarorszáŐi réŐió
16-2016-00084
települési önkormányzatai
számára.

Önkormányzati épületek
KEOP
519. enerŐetikai őatékonysáŐi
5.7.0
jellemz inek javítása

2015-

EnerŐiaőatékonysáŐ növelése

ViseŐrád

A NaŐyvillám űtterem Kft. ViseŐrádon, MaŐyarorszáŐ eŐyik leŐinkább elismert turisztikai övezetében, a
felleŐvár szomszédsáŐában üzemel eŐy többszörösen védett természetvédelmi területen. Az éttermet
fekvése, a kilátóterasz látványa és a őelyőez méltó konyőa közkedvelt őelyé teszi. Az építmény mai
formáját GVOP-2.1.1. (24 588 146 Ft meŐítélt támoŐatás) pályázat seŐítséŐével meŐvalósított b vítés és
korszer sítés eredményeként 2007 véŐére nyerte el.
A fenntartőatósáŐ elvének elfoŐadása és
alkalmazása, az ökomarketinŐ, az él fák védelme az átépítés során, illetve a további m ködés során is
fontos szerepet kapott. Ennek köszönőet en 2009-ben a f tési enerŐiaiŐény fedezésre biomassza
kazánüzemet is létesítettek, jelent s PB Őáz emisszió kiváltást elkerülve.
A őasználati meleŐvíz
termelésére illetve a f tés esetében csúcs és tartalék kazáni szerepet is betölt két PB Őázkazán
enerŐiaköltséŐe azonban arányait tekintve jelent s tétel. A PB Őázvezetékes Őázzal történ kiváltása az
űtterem őelyzete miatt nem meŐoldőató, uŐyanakkor a PB Őáz, mint enerŐiaőordozó a leŐdráŐábbak
közé tartozik. A menedzsment a korábbi fejlesztési irányokat folytatva, a fejlesztések eddiŐi szellemiséŐét
meŐ rizve további meŐújuló enerŐiaforrás bevonásával szeretné a fosszilis enerŐiafelőasználást
csökkenteni. A projekt kizárólaŐ a őasználati meleŐvíz termelésre történ napenerŐia őasznosítás
kiépítését célozza. A projekt révén 12 db, összesen 26,4 m2 nettó abszorber felület , síkkollektor kerül
telepítésre leŐalább 94 GJ/év őasznos enerŐiát termelve. A cél, őoŐy a jelenleŐi átlaŐosan 3 504 kŐ/év
NaŐyvillám
űtterem
őasználati meleŐvíz célú PB-Őáz felőasználás 1 387 kŐ/év mennyiséŐre csökkenőessen. A fejélesztés
napkollektoros őasználati KMOP 3.3.3- meŐvalósulása esetén közelít en 580 ezer Ft/év enerŐiaköltséŐ meŐtakarítása a meŐcélzott a karbantartási
520.
ViseŐrád
meleŐvíz
termel 11
költséŐek minél kisebb mérték növekedése mellett. A projekt révén közelít en 5,5 t/év CO2 emisszió
rendszerének a létreőozása
kiváltás érőet el. A projektőez az önrészt a tulajdonos saját forrásból, számlapénzb l biztosítja, melynek
köszönőet en az étterem m ködése által kitermelt jövedelem visszaforŐatásra kerülőet a racionális és
fenntartőató fejlesztés érdekében. A 4,44%-os BMR mutató mellett a projekt racionális meŐvalósításáőoz
viszont szükséŐ van a kért támoŐatás elnyeréséőez. A tecőnolóŐia kiválasztásánál fontos volt, őoŐy olyan
típusú, naŐy ismertséŐŐel rendelkez kollektor mez létesüljön, melyek jellemz ivel, a kapcsolódó
garanciákkal kieléŐítik a Nemzeti Cselekvési Tervben is röŐzített elvárásokat. A telepítésre kerül
SonnenKraft kollektorok uŐyanazt a maŐas min séŐet testesítik meŐ, amelyre az űterem mindennapi
m ködésével is meŐvalósít. (A BAT alapelvek messzemen en követésre kerülnek a projekt tervezésénél.)
A projekt meŐvalósításának operatív menedzselését az űtterem m szaki állapotáért felel s szakember
irányítja a menedzsment szerves és meŐnevezett felel s támoŐatása mellett. A projektmenedzsment
munkáját eŐy meŐújuló enerŐetikai operatív proŐramok tervezésében, meŐvalósításában naŐy Őyakorlatot
szerzett szakember seŐíti. A projekt támoŐatása érdekében a NaŐyvillám űtterem jelent s vállalásokat
tett az esélyeŐyenl séŐ és fenntartőatósáŐ érdekében. A vállalások közül kiemelten fontos, hogy a projekt
őatásossáŐában és a közvetett el nyök kiaknázása érdekében partneri eŐyüttm ködés valósulőat meŐ a
vállalkozás és a TDM - Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet között. A projekt
költséŐvetésére jutó támoŐatőatósáŐ éppen meŐőaladja a minimális 3 millió Ft-ot, uŐyanakkor cserében
eŐy átŐondolt, tudatformálás és nemzet imázs szempontjából is őatásosnak min sítőet
A/ Homlokzati nyílászárószerkezetek cseréje B/ Homlokzati falak - küls térelőatároló falszerkezetek
A zsámbéki általános iskola KEOPutólaŐos - kieŐészít jelleŐ ő sziŐetelése C/ űpületszárnyakat lefed lapostet szerkezetek utólaŐos
521. komplex
energetikai 5.5.0/A/12Zsámbék
ő sziŐetelése D/ Az épület épületŐépészeti berendezéseinek felújítása, korszer sítése, eŐyes
felújítása
2013-0107
épületŐépészeti berendezések cseréje, központi és őelyi f tési szabályozási rendszerek kialakítása
Zsámbéki EnerŐetiKaLand
- A zsámbéki m vel dési
KEHOP-5.2.9522. őáz és orvosi rendel
Zsámbék
16
épületeinek
enerŐetikai
felújítása

F

3 önkormányzati épület újult meŐ és
lett
költséŐőatékonyabb
az
üzemeltetése

2015.11.22015.11.30

BM

meŐvalósult

137,16

Szécően
yi 2020

elbírálás alatt

60,00

42,00

Európai
Unió
Európai
Struktur
ális
és
Beruőáz
ási
Alapok

183,19

155,71

2012.10.01

tervezett:
2014.09.292015.05.29

1768 GJ/év

70 287
623,00

2016.08.15
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Sorszá
m

Projekt címe

Projekt
azonosító
száma
(amennyiben
releváns)

A zsámbéki Premontrei
Szakközépiskola
és
KEOP
523. Szakiskola korszer sítése
5.5.0/A/12
az
enerŐiatakarékossáŐ
jeŐyében

A pályázat, projekt (tervezett) célja és rövid ismertetése

A
meŐvalósítá
s (tervezett)
őelyszíne,
település

A projektŐazda a Premontrei N i Kanonokrend az általa fenntartott zsámbéki Premontrei
Szakközépiskola és Szakiskola enerŐetikai fejlesztését kívánja meŐvalósítani. Cél az enerŐiaköltséŐek
jelent s csökkenésével és az épület ő tecőnikai adottsáŐainak javításával az intézmény őosszú távú
fenntartőatósáŐát javítani, a meŐtakarított összeŐet az oktatási tevékenyséŐ őatékonysáŐnövekedésére
fordítani. A célcsoport az iskola diákjainak összesséŐe, akik a javuló oktatási feltételek mellett a korszer
Zsámbék
enerŐetikai meŐoldások őasznait is élvezőetik. A projekt keretében utólaŐos küls őomlokzati és födém
ő sziŐetelés, nyílászáró csere és f téskorszer sítés valósul meŐ. A projekt keretében 8 cm vastaŐ
sziŐetelést őelyeznek az épület, 33 nyílászáró kicserélését őajtják véŐre, az épületet 60kw-os kondenzációs
kazánnal szerelik fel, a ő leadó oldal őelyiséŐenként szabályozőató lesz, az elavult radiátorokat cserélik és
szabályzóval látják el.

A
meŐvalósítás
(tervezett)
id szaka

Tervezett/elért
energiameŐtakarítás (GJ)

Tervezett/el
ért széndioxid
meŐtakarítá
s (tonna)

Az elért eredmények rövid
összefoŐlalása

2014.02.17

22. táblázat: Fenntartőató enerŐia-, zöldfelületŐazdálkodási és közlekedésfejlesztési projektek Pest meŐyében
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ÖsszköltséŐ
(millió Ft)

TámoŐatási
összeŐ
(millió Ft)
(amennyiben
releváns)

A finanszírozás
forrása

EŐyéb
meŐjeŐyzés
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