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A KLÍMAVÁLTOZÁSRA ADHATÓ VÁLASZOK FŐ
IRÁNYAI

MITIGÁCIÓ
• Az üvegházhatást okozó
gázok (ÜHG)
• kibocsátásának
csökkentése

SZEMLÉLETFORMÁLÁS
• A klímaváltozáshoz
való viszonyulás
terén és a
cselekvési szintekre
vonatkozóan
egyaránt

ADAPTÁCIÓ
• A klímaváltozás
hatásaihoz való
alkalmazkodás
különböző
lehetőségei

2030-IG SZÓLÓ UNIÓS ÉGHAJLAT- ÉS
ENERGIAPOLITIKAI KERET
• az a kötelező célkitűzés, mely szerint 2030-ra az 1990-es
szinthez képest legalább 40%-kal csökkenteni kell az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az Unióban,
• az az uniós szinten kötelező célkitűzés, hogy a felhasznált
energia legalább 27%-a megújuló energiaforrásokból
származzon
• irányadó uniós célkitűzés az energiahatékonyság 27%-os
javítására a 2030-ra előre jelzett energiafogyasztáshoz képest
• a belső energiapiac kiteljesítésének támogatása a
villamosenergia-hálózatok összekapcsolására vonatkozó
15%-os érték 2030-ig való elérésére vonatkozó célkitűzés
• További intézkedések az Unió energiafüggőségének
csökkentése és a saját villamosenergia- és a földgázellátási
biztonságának növelése érdekében.

FIT FOR 55 - FELÜLVIZSGÁLT EU ÉGHAJLATÉS ENERGIAPOLITIKAI KERET A 2020–2030-AS
IDŐSZAKRA TÁRGYALÁS ALATT
•
•
•

•

•
•
•

2030-ra az 1990-es szinthez képest legalább 55%-kal csökkenteni kell az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az Unióban
A megújuló energiaforrások részarányát a villamosenergia-termelésben 2030ig 40 százalékra emelné meg az Európai Unió a jelenlegi 32 százalékos
célszintről;
Az emissziókereskedelmi rendszerben (EU ETS) az elérhető kvóták számát
csökkentenék. Ennek eredményeként az ETS által lefedett szektorok (pl.:
cement, acél, áramtermelés) kibocsátásának 61%-kal kell csökkennie 2030-ra
a 2005-ös szinthez képest
A nem EU ETS alá eső szektorokban (pl.: közlekedés, lakossági tüzelés,
hulladékgazdálkodás és mezőgazdaság), amit az úgynevezett erőfeszítésmegosztási rendelet (Effort-Sharing Regulation-ESR) szabályoz, megnövelték
a kötelező kibocsátáscsökkentési célértéket. Magyarországnak az eddigi 7%
helyett 18,7%-kal kell ezekben a szektorokban a kibocsátását csökkenteni,.
karbonvám bevezetése (CBAM) 2026-tól 3 éves átmeneti időszak után
A közlekedési- és a lakossági fűtési szektorra egy második
emissziókereskedelmi rendszer kerülne bevezetésre. Az új ETS
nagymértékben növelné az üzem- és tüzelőanyagok árát a lakosság számára,
így ehhez a ponthoz kapcsolódik egy új, szociális alap (Social Climate Fund)
létrehozása 72 milliárd Eurós büdzsével a 2025-2032-es időszakra, ami a
szegényebb háztartások kompenzálására fordíthatnak a tagállamok

KBTSZ MÓDSZERTAN NÉHÁNY
JELLEMZŐJE, SAJÁTOSSÁGA
• Követi a stratégiák standard struktúráját: helyzetelemzés 3
területen, problémafa-SWOT, mottó-célrendszer, intézkedések,
végrehajtási
keretrendszer
(intézményi
együttműködés,
finanszírozás, monitoring, partnerség, felülvizsgálat
• ÜHG leltár, kényszerű egyszerűsítéseket tartalmaz, fajlagos
mutatók, beépített képletek. Vizsgált szektorok: energiatermelés,
felhasználás,
nagyipar,
közlekedés,
mezőgazdaság,
hulladékszektor, nyelő szektor
• Megvalósult projektek és fejlesztések bemutatása, fontosak a
célindikátorok megbecsülése szempontjából az eddigi energia és
CO2 megtakarítások és alkalmazkodási lépések és a
fejlesztésekre fordított összeg
• Nemzeti, megyei és helyi stratégiákkal és programokkal való
szinergia vizsgálata és kialakítása
• Veszélyeztetett helyi értékek meghatározása
• Indikátorok,
számszerű
célértékek
meghatározása,
főbb
benchmarkok: nemzeti és megyei stratégiák
• Intézkedések: nem lehetnek projektszintűek, de alkalmasnak kell
lenniük a projektesítésre, meglévő terveket tartalmazniuk kell

PÉCS MJV MITIGÁCIÓS
LELTÁR

ÜHG KIBOCSÁTÁS
SZEKTORONKÉNT

15. ábra Pécs Megyei Jogú Város üvegházhatású gáz kibocsátása
egyenértékben

. és

. évi adatok alapján t év CO2

ÜHG KIBOCSÁTÁS ORSZÁGOS ÉS MEGYEI
ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN
• Pécs teljes ÜHG kibocsátása évente 470.000 tonnát tesz ki, amely
Magyarország összes kibocsátása 0,83%-ának felel meg.
• Pécs Megyei Jogú Város 3,1 t CO2/fő fajlagos kibocsátásával
jelentősen alatta van a Baranya megyei 4,5 t CO2/fő fajlagos
értéknél, Az országos 5,4 t CO2/fő fajlagos kibocsátási értéknél is
jóval alacsonyabb.
• A szektorális megoszlás eltér az országostól, az energiafogyasztás
a vezető kibocsátó (61%), nagyobb aránnyal mint az országos, a
közlekedés a 2. (21,3%), kissé több mint az országos arány, a
nagyipari kevesebb mint a fele, a mezőgazdaság (1,4%) hetede,
míg a hulladékszektor (11,4%) duplája az országos aránynak
• Fentiek adódnak egyrészt az eltérő gazdasági struktúrából (ipari,
feldolgozóipari, mezőgazdasági teljesítmény kisebb aránya), a
speciális térszerkezeti és közlekedésföldrajzi helyzetből (országos
főútvonal érinti a települést, jelentős közösségi közlekedés)
másrész a szilárd hulladékok alacsonyabb újrahasznosítási
arányából (magasabb deponálási arány) adódnak.
• A nyelőszektor (erdők, zöldterület) a teljes kibocsátás mindössze
1,7%-t semlegesíti helyben, ami hatoda az országos átlagnak

VILLAMOSENERGIA FELHASZNÁLÁS
SZEKTORONKÉNT

VILLAMOSENERGIA FELHASZNÁLÁS
ALAKULÁSA AZ IPARBAN

Ipari célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)
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FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS SZEKTORONKÉNT

ALKALMAZKODÁSI HELYZETELEMZÉS

• Az elemzést hatás-kitettség-sérülékenység-adaptációs
képesség logika mentén KBTSZ jóváhagyott vizsgálati
kategóriákban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

HŐHULLÁMOK – KISMÉRTÉKŰ
SÉRÜLÉKENYSÉG A MAGAS ADAPTÁCIÓS
INDEXNEK KÖSZÖNHETŐEN

VIHARKÁROK MÉRSÉKELT
SÉRÜLÉKENYSÉG

ASZÁLYOK – TAVASZI VETÉSŰ
KULTÚRÁK SÉRÜLÉKENYSÉGE

VILLÁMÁRVÍZ
SÉRÜLÉKENYSÉG MAGAS

TERMÉSZETES ÉLŐHELYEK –
MÉRSÉKELT SÉRÜLÉKENYSÉG

PÉCS MJV KLÍMASTRATÉGIÁJÁNAK
CÉLRENDSZERE

DEKARBONIZÁCIÓS ÉS
MITIGÁCIÓS CÉLOK
Bázisév (2019)
2030
2050
kibocsátott ÜHG mennyisége (t/év CO2 egyenérték)
445 886
270 175
178 354
csökkenés mértéke bázisévhez képest (%)
0
39,4
60
Települési mitigációs célok és részcéljaik

Bázis-időszak

2030

2050

Kibocsátás csökkentés

Kibocsátás csökkentés

(átfogó céloknál
összesített)

t CO2

t CO2

%-a, 2030

%-a, 2050

t CO2
ME A települési energiafelhasználásból adódó
ÜHG kibocsátás csökkentése
ME-1 Lakossági energia eredetű ÜHG kibocsátás
csökkentése
ME-2 Az önkormányzati energia eredetű ÜHG
kibocsátás csökkentése

294 475

158 469

69 120

46,1

76,5

160 199

103 406

32 040

35,4

80,0

25 579

18 419

7 674

27,9

70,0

71 263

14 470

10 689

79,6

85,0

37 434

22 174

18 717

40,8

50,0

21 156

14 156

12 270

33,1

42,0

MK Helyi közlekedési eredetű ÜHG kibocsátás
csökkentése

102 074

82 999

61 245

18,7

40,0

MK-1 A személygépjármű forgalmi eredetű ÜHG
kibocsátás csökkentése

40 755

34 642

28 528

15,0

30,0

MK-2 Tömegközlekedési, teherszállítás forgalmi
eredetű ÜHG kibocsátás csökkentése

61 320

48 358

32 717

21,1

46,6

MK-3 Alternatív hajtású járművek arányának
növelése

n.a.

15,0

30,0

ME-3 Szolgáltatások energia
kibocsátásának csökkentése

eredetű

ÜHG

ME-4 Az ipar energia eredetű ÜHG kibocsátásának
csökkentése
MN Nagyipari szereplők technológiából eredő
ÜHG kibocsátásának csökkentése

MH Hulladék
eredetű ÜHG kibocsátás
csökkentése
MH-1 Lerakott települési szilárd hulladék ÜHG
kibocsátásának csökkentése
MH-2 Települési folyékony hulladék ÜHG
kibocsátásának csökkentése

27 063

14 551

12 719

46,2

55,0

18 344

10 083

8 255

45,0

55,0

8 720

4 469

3 924

48,8

55,0

ADAPTÁCIÓS CÉLOK
•
•
•

•
•

•
•
•

Általános cél: A sérülékeny hatásviselő szektorok és szereplők klímaváltozási
hatásokkal szembeni alkalmazkodó-képességének erősítése
AÁ-1 CÉLKITŰZÉS: A klímaváltozás egészségügyi kockázatainak mérséklése
a humán alapszolgáltatások felkészültségének növelésével, elsősorban a
szociális, idősellátó és egészségügyi alapellátó rendszer fejlesztésével
AÁ-2 CÉLKITŰZÉS: A város területén található természetvédelmi területek
ökológiai állapota javuljon, a város klíma- és természetvédelmi helyzete
erősödjön, a lakosság környezeti szemlélete, öko- és klímatudatossága
fejlődjön.
AÁ-3 CÉLKITŰZÉS: A megváltozott éghajlathoz, aszályhoz igazodó́
szántóföldi növénytermesztés és a rét- és legelőgazdálkodás lehetőségei ne
csökkenjenek, a mezőgazdaság jövedelemtermelő képessége fennmaradjon
AÁ-4 CÉLKITŰZÉS: A helyi megújuló energia potenciál feltérképezésével, a
kapacitások jobb kihasználásával az energia autonómia növelése, elsősorban
a napenergia és biogáz energia decentralizált használatának és kiserőművek
létesítésének előkészítésével
AÁ-5 CÉLKITŰZÉS: A belvizek és aszályok komplex kezelése érdekében a
fenntartható vízgazdálkodást, vízmegtartást előtérbe helyező komplex
csapadékvízkezelési infrastruktúra jöjjön létre
AÁ-6 CÉLKITŰZÉS: Jöjjön létre a fenntarthatósági elvekre épülő
városfejlesztés
és
városüzemeltetés
komplex
rendszere,
a
klímasérülékenység előrejelző és kárelhárító rendszer koncepcionális modellje
AS-1 CÉLKITŰZÉS: Kulturális örökségek védelme a kedvezőtlen
éghajlatváltozással kapcsolatos hatásoktól

SZEMLÉLETFORMÁLÁSI CÉLOK

• Fő szemléletformálási cél: A klímaváltozás érdekében
szükséges ÜHG csökkentés és a klímaalkalmazkodást
szolgáló információk, magatartásminták és fejlesztési
irányok minden helyi lakos, közösség és intézmény
számára ismertek és használtak legyenek
• SZ-1 CÉLKITŰZÉS: Mitigációs célok horizontális
szemléletformálási támogatása
• SZ-2 CÉLKITŰZÉS: Adaptációs célok horizontális
szemléletformálási támogatása, különös tekintettel az
együttműködések fejlesztésére
• SZ-S: A települési környezetvédelmi programmal való
szinergia növelése, a kijelölt szemléletformálási
vonatkozású célok megvalósítása

MITIGÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK
• Lakossági
szektorban
épületenergetikai,
energiahatékonysági és megújuló energia fejlesztések
támogatása
• Önkormányzati energetikai, épületenergetikai, megújuló
energiás fejlesztések megvalósítása
• Szolgáltatási
szektorban
épületenergetikai,
energiahatékonysági és megújuló energia fejlesztések
támogatása
• A
fenntartható
egyéni
közlekedés
ösztönzése
a
gépkocsihasználat
visszaszorításával,
elektromos
és
hagyományos kerékpárok, ill. mikromobilitási eszközök
használatának támogatásával
• Úthálózat és csomópont fejlesztés, forgalomtechnikai
szabályozás, tömegközlekedés fejlesztés, elektromos busz
program, városon belüli vasúti infrastruktúra fejlesztése
• Alternatív hajtású járművek arányának növelése
• Települési szilárdhulladék mennyiségének csökkentés, a
szerves és zöldhulladék mennyiségének csökkentésével
• Települési folyékonyhulladék mennyiségének csökkentése

ADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK

•
•

•

•
•
•
•
•

Szociális és egészségügyi alapellátás, Időskorúak nappali ellátásának
fejlesztése a klímaváltozás kedvezőtlen közegészségügyi hatásainak
mérséklése érdekében
A város területén található természetvédelmi és zöld területek ökológiai
állapotának javítása
A megváltozott éghajlathoz igazodó agrár területhasználati módok,
talajművelési eljárások, megfelelő fajtaválasztás, a víztakarékos öntözés,
továbbá a vízvisszatartást érvényesítő vízgazdálkodási gyakorlat
támogatása, ösztöntése
Települési energia önellátás, önrendelkezés erősítése, a megújuló
energia kapacitások felmérése, okos energia hálózat pilot program
végrehajtása
A fenntartható vízgazdálkodást, vízmegtartást előtérbe helyező komplex
csapadék- és belvízvízkezelési infrastruktúra kivitelezése
A fenntarthatósági elvekre épülő városfejlesztés és városüzemeltetés
komplex rendszerének kialakítása a klímasérülékenység előrejelző és
kárelhárító rendszer koncepcionális modellje
Új erdőterületek, véderdő sávok telepítése, meglévő erdőállományok
alkalmazkodóképességének erősítése
Kulturális örökségek védelme a kedvezőtlen éghajlatváltozással
kapcsolatos hatásoktól

SZEMLÉLETFORMÁLÁSI INTÉZKEDÉSEK

• Klímatudatos döntéselőkészítés érvényesítése
• Az alternatív közlekedési lehetőségek ismereteinek
elterjesztése a lakosság körében
• Pozitív attitűd kialakítása és erősítése Pécs
lakosságában a klímaváltozás iránt, és környezetkímélő
életmód kialakításának ösztönzése
• A gazdasági szervezetek, vállalkozások klímabarát
szemléletű működtetésének ösztönzése
• A fenntartható fejlődést, az egészséges, élhető
környezet megtartását biztosító, környezetkímélő,
klímatudatos értékeket szem előtt tartó, klímareziliens
életmódváltás feltételeinek megteremtése

KLÍMAVÁLTOZÁS
LEHETSÉGES VÁLLALATI VÁLASZOK
Fenntarthatósági alapelvek
érvényesítése:
• erőforrás-használat optimalizálása,
• körkörös gazdaság, dematerializáció
• szennyezés minimalizálás
(hulladékmentes gazdaság),
• tevékenységek erőforrásintenzitásának csökkentése,
• a nem megújuló energiától való
függés megszüntetése,
• ipari ökológia, ipari szimbiózis
alkalmazása,
• helyi feltételekhez illeszkedő
rendszerek megalapozása, helyi
nyersanyagok, energiaforrások és
munkaerő előnybe részesítése
• innovációs kaszkádok létrehozása
• ökodizájn
• zöld vegyészet
• környezeti irányítási rendszerek

A VÁLLALATOK SZEREPE

Megfelelés az új szakmapolitikai és szabályozási környezetnek, saját
folyamatok átalakítása a kibocsátáscsökkentés, alkalmazkodás
érdekében
• Aktív, ÜHG kibocsátást csökkentő beruházások lefolytatása (pályázati
és saját forrásból) saját kibocsátás csökkentésére,energiahatékonysági
beruházásokkal, megújuló energiás termelésbe történő beruházással
• Alkalmazkodóképességüket javító beruházások: Hőhullám és vihar
reziliencia, alkalmazottak védelme

Társadalmi szerepvállalás:

• A helyi közösség fenntarthatósági céljainak, akcióinak támogatása, jó
gyakorlatok megosztása
• Részvétel a közösségi indíttatású klíma akciók programok
megvalósításában

LEHETSÉGES VÁLLALATI INTÉZKEDÉSEK
• Cégirányítási, termelési folyamatainak, technológiáinak
átvilágítása, energetikai felmérés és megújuló potenciál
felmérése
• Termék- és szolgáltatásfejlesztés átalakítása
• Épületek, ingatlanok újra funkcionálása és renovációja,
energetikai és megújuló energiás projektek realizálásával
• Gépjármű eszközpark zöldítése, mild hibrid, plug-in hibrid és
elektromos
hajtásláncok,
mikroközlekedési
formák
alkalmazása
• Vállalati
ösztöntő
és
motivációs
rendszerekbe
a
fenntarthatóság, környezettudatosság beépítése
• Zöld marketinget és jó gyakorlatok gyűjtését lehetővé tevő
környezeti szemléletformálási program elindítása
• Munkavállalók képzése a területen
• Környezeti havária kezelés, megelőzés, kockázatkezelés
integrálása a vállalatirányításba
• IOT rendszerek alkalmazása az alkalmazkodóképesség és
az energiahatékonyság érdekében

KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

