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I.  BEVEZETİ ÁTTEKINTÉS, MEGALAPOZÁS 

 ma ismert világunk 2008. ısze óta hármas válság szorításában vergıdik. Az Új Zöld 

Irány Szakértıi Csoport, közismertebb néven Green New Deal Group jelentése1 szerint 

a tıkepiaci válság mellett napjainkban megélünk egy energetikai, és egy környezeti, 

klimatikai válságot is. A válságok egymással szoros összefüggésben, kapcsolatban vannak. 

Sajnos hiába keresünk az egyikre megoldást, ha a többit ezzel párhuzamosan nem próbáljuk 

meg kezelni. Úgy tőnik a tıkepiaci válság súlyos tüneteit az államok gyors, és erıteljes 

beavatkozása elnyomta. A válság e része sem lett azonban megoldva, vagy a kiváltó okok 

kezelve, mindössze a tüneteket nem érezzük annyira, nem beszélve arról, hogy az effajta 

visszaállamosításnak igen magas ára volt. 

Sajnos a másik két válsággócban az állam beavatkozása közel sem annyira gyors, 

mélyreható és eredményes, mint a fentiben. Holott a környezeti és energetikai válság sokkal 

alapvetıbb problémákat, több, mint egy évszázada húzódó externális hatásokat takar. A green 

collar jobs-ként emlegetett zöld galléros munkahelyek létesítése valószínőleg elırébb viszi 

folyamatokat. Jelen korunkban ugyanis a gazdasági fejlıdés – amely leggyakrabban a bruttó 

hazai termék mutatóban mérendı – még együtt jár az üvegházhatású gázok kibocsátásával2. 

Azonban lehetséges gazdasági fejlıdés környezetbarát módon, sıt, fogalmilag csak úgy 

lehetséges egyáltalán. A zöld gazdaságfejlıdés energiatakarékos, és egyre nagyobb 

hányadban épít a megújuló energiaforrásokra, így egyre kevesebb GHG-t bocsát ki, 

ugyanakkor a GPI – mutatót3 növeli. Ráadásul kutatók4 véleménye szerint a klímaváltozás 

megelızésében a helyi közösségeknek sokkal nagyobb szerepük lesz, mint az államnak, ezért 

a klímaváltozás elleni harc tetemes részét indokolt az önkormányzatokra bízni. 

Mindez nem elsısorban az önkormányzatok egyre növekvı szerepét támasztja alá. 

Arról van ugyanis szó, hogy a klímaváltozásra fel kell készülni, de elsısorban – amennyire 

lehetséges – meg kell elızni. Mindebben igen nagy szerepe lesz majd a különbözı mérető 

                                                           
1 Lásd az Új Zöld Irány Szakértıi Csoport (tagjai: Larry Elliott, Colin Hines, Tony Juniper, Jeremy Leggett, 
Caroline Lucas, Richard Murphy, Ann Pettifor, Charles Secrett, Andrew Simms) elsı jelentését, amelyet az Új 
Közgazdaságtan Alapítvány adott ki, Londonban, 2008. júliusában. A dokumentum csak feldolgozásban érhetı 
el magyarul a www.jno.hu oldalon. 
2 A mondott összefüggést a környezeti Kuznets-görbék írják le a legjobban. E szerint 10 000USD/fı GDP feletti 
gazdasági fejlıdés hatására a kibocsátott nitrogén-oxidok, és kén-oxidok mennyisége jelentısen csökken, de a 
szén-dioxid esetében pontosan ilyen összefüggés nem állapítható meg. Bıvebben lásd: Dr. Kerekes Sándor: 
Környezetgazdaságtan, Aula Kiadó, Budapest, 2007. 
3 Más szóval: valódi fejlıdés mutatója, azaz Genuin Progress Indicator. 
4 Legismertebb képviselıjük Antal Z. László, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete, 
Éghajlatváltozási Kutatócsoportjának vezetıje. A Klímabarát Települések Szövetségének elnöke. 

A 
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helyi közösségeknek, éljenek akár nagyvárosokban, vidéki kisebb településeken, bárhol. A 

klímaváltozás elleni harc – hasonlatosan a demokrácia-tudathoz – elsısorban a fejekben dıl 

el. A klímaváltozás ellen lehet, és kell is jogszabályok megalkotásával védekezni, hiszen 

globális problémáról van szó. Ugyanakkor az egyes államok, az elnagyoltan értelmezett jogi 

liberalizmus okán, vagy más tehetetlenségi okok következtében sokszor nem képesek érvényt 

szerezni e tárgyú akaratuknak. Elegendı legyen itt a 2009. januári budapesti szmogriadó 

tapasztalataira5 utalni. Az állampolgárok klímatudatát tehát azok a közintézmények tudnák a 

fentinél jobban erısíteni, amelyek hozzájuk a legközelebb vannak, vagyis az 

önkormányzatiak. Ami pedig a klímaváltozás okozta hı – csapadék – és energetikai stressz 

helyzetekre való jobb felkészülést illeti, az egyes államokban úgynevezett decentralizált, 

kogenerációs erımővek sorát kellene kiépíteni, ahelyett, hogy az állam ismételten az 

atomenergetikai létesítmények továbbfejlesztésén gondolkodna. Az új generációs fejlett 

kiserımővek azért decentralizáltak, mivel az egyes településeknek – avagy azok 

csoportjainak, vagy éppen részegységüknek – önálló energiatermelı létesítményei lennének, 

amelyek megújuló energiával mőködnének javarészt. Ezek az erımővek egyben 

kogenerációsak is, vagyis hı-és elektromos áram termelésére egyaránt alkalmasak. A 

megtermelt energiafelesleget az intelligens elektromos hálózat venné fel, és eljuttatná olyan 

területekre, ahol éppen energiahiány lép fel6. Vagyis az önkormányzatoknak, helyi 

közösségeknek az energia termelésben is oroszlánrész jutna majd. A jövı vidékfejlesztési 

stratégiáinak ezeken az alapokon kellene nyugodnia. 

A jövıbeli vidékfejlesztési politika három kiemelt területre szükséges 

összpontosuljon: élelmiszergazdaság, környezet, valamint a szélesebb értelemben vett vidéki 

gazdaság és vidéki népesség. A vidékfejlesztési stratégiák és programok új generációja négy 

tengely mentén érdemes felépüljön, nevezetesen: 1. tengely a mezıgazdasági és az erdészeti 

ágazat versenyképességének javítása, 2. tengely a környezet és a vidék minıségének javítása, 

3. tengely a vidéki élet minıségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálása, valamint a 

                                                           
5 A szmogriadó alatt követendı intézkedéseket a jogalkotó ugyan kimunkálta, viszont kvázi végrehajtási 
rendeletet, vagyis a betartatást elısegítı rendelkezéseket nem alkotott 2009. januárjáig. Így teljesen hiába 
rendelték el a szmogriadót, az állampolgárok többsége vagy nem vette figyelembe a tiltásokat – egyes napokon 
csak a páros, máskor csak a páratlan rendszámú autók közlekedhettek –, vagy adott esetben nem is értesültek 
idejében róluk. A fıvárosi tömegközlekedés sem állt a helyzet magaslatán, vagyis adott napokra nem tették 
ingyenessé a tömegközlekedést, és nem indítottak több jármővet sem. Bıvebben lásd például a Heti 
Világgazdaság, 2009. 01. 17-i, 3. számát. 
6 Bıvebben lásd: Hajnal László – Decentralizáció. Fenntartható Fejlıdés és Erıforrások Kutatócsoport, 
Budapest, 2010. 02. 27. 
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4. tengely a Leader7. Az EU vidéki területeken található természeti erıforrásainak és tájainak 

védelme és minıségüknek javítása a 2. tengely elıirányzott forrásainak prioritása. A 3. 

tengely alapján a vidéki gazdaság diverzifikációjának és a vidéki területek életminıségének 

területére szánt források segítségével elı kell mozdítani a foglalkoztatási lehetıségek és a 

növekedési feltételek megteremtését. Látható tehát, hogy a vidék helykeresésében a 

környezettudatos fejlıdésnek nagy elıremozdító szerepe van. A környezettudatos energetikai, 

és egyéb beruházásokkal munkahely teremthetı, energiafogyasztás csökkenthetı, tisztább, 

élhetıbb környezet teremthetı egyszerre. Éppen emiatt a Régiók Bizottsága az 

Energiahatékonyságról szóló Zöld Könyv8 véleményezése során felkérte az Európai 

Bizottságot, hogy az energiahatékonysági kritériumokat minden, az EU illetékességi köréhez 

tartozó politikaterületen vegye figyelembe. Az Európai Bizottság fıként a strukturális és 

kohéziós alapok, a vidékfejlesztés és a kutatástámogatás területén tehetné az 

energiahatékonyságot kötelezı kritériummá a projektek kialakítása során. A Régiók 

Bizottsága, 2006-ban, határozottan támogatta kapcsolt energiatermelı létesítmények elınyben 

részesített alkalmazását. A kapcsolt hı- és villamosenergia-termelés támogatásáról szóló 

irányelv elkötelezett átültetése mellett feltétlenül szükségesnek tartotta az oda tartozó 

hıenergia-piacnak az eddiginél gyorsabb ütemő fejlesztését, hiszen nagy energiahatékonyság 

elsısorban akkor biztosítható, ha az elıállított hıenergia helyben kerül felhasználásra. Az 

hazai, Országos Területfejlesztési Koncepció9 - továbbiakban: OTK – mindehhez annyit tesz 

hozzá, hogy a területfejlesztési politikailag koordinált vidékfejlesztési célokban meg kell, 

jelenjenek olyan törekvések, melyek a vidékies térségeket általában jellemzı problémák 

felszámolására irányulnak, illetve a fejlesztések végrehajtásának speciális vidékies 

térségekben érvényesítendı módjait ösztönzik. A vidékies térségek felértékelıdı belsı 

adottságait – a természeti területek és az emberi tevékenységgel kevéssé terhelt környezet 

magas aránya, kevéssé szennyezett környezeti elemek, alacsony népsőrőség és beépítettség, 

hagyományok stb. – tudatosítani kell a társadalomban, a helyi közösségekben. A 

fejlesztéseknek fenntartható rendszerek kialakulásához kell hozzájárulniuk, a helyi társadalmi 

– gazdasági - környezeti erıforrások minél hatékonyabb és értékmegırzı használatára kell 

épülniük, a jövedelmeket a térségben kell tartaniuk, helyi anyag- és energiagazdálkodási 

                                                           
7 Bıvebben lásd: Az Európai Tanács 2006. február 20-i 2006/144/EK határozata a vidékfejlesztésre vonatkozó 
közösségi stratégiai iránymutatásokról, a 2007-2013 közötti programozási idıszakra (CELEX-adatbázis: 
www.eurlex.eu, 2010. február 22.). 
8 A Régiók Bizottsága (2006/C 192/03) véleménye a következırıl: Zöld könyv az energiahatékonyságról, avagy 
többet kevesebbel, 2.11, 2.15, 2.18 pontok. (CELEX-adatbázis: www.eurlex.eu, 2010. február 22.) 
9 Bıvebben lásd: 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat (www.magyarorszag.hu, vagy www.fn.hu, 2010. március 
2.) 
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rendszerek kialakítását kell elısegíteniük. A dolgozat írása során az OTK által használt, 

hármas felosztást tükrözı vidék fogalom volt meghatározó számomra. 

A dolgozat fıcíme – Struktúrák és folyamatok vidéken – elıre vetíti a dolgozat tárgyát 

is, a fentiek függvényében. A magyar vidéki települések – legyen szó kisebb, vagy akár 

nagyobb településekrıl – klímatudatos gondolkodása újkelető, ámde szerencsés 

kezdeményezés. A részleteiben is feltüntetendı, egyes települési klímavédelmi tervek, egy 

meglehetısen izgalmas folyamatot takarnak, egyben egy kvázi hierarchikus struktúrát is 

megjelenítenek. Éppen ezért az ismertetett, bevezetı jogi alapozás nyomán, a következı 

fejezetekben a környezetbarát települések európai, és hazai mozgalmairól lesz szó, kiemelve a 

relevánsnak tartottakat. Továbbá a dolgozat kitér egyes hazai, és külföldi mintatelepülések 

projektjeinek bemutatására is, amelyek mind-mind a környezettudatos energiahasználatot, és a 

klímavédelmet részesítik elınyben. A dolgozat az elsık között szentel figyelmet az Európai 

Beruházási Bank ELENA-projektjének, amely a maga nemében egyedülálló lehetıségeket 

kínál a településeknek, valamint azok csoportjainak. A mondottakon felül a dolgozat 

alapszinten bemutatja az egyes üvegházhatást okozó gázok, és az energiatermelés, és 

fogyasztás, valamint a települések energiaszükséglete közötti kapcsolatot. A dolgozat 

elkészítése során – egy interjú erejéig – segítségemre volt dr. Antal Z. László, a Magyar 

Tudományos Akadémia, Szociológiai Kutatóintézete, Éghajlatváltozási Kutatócsoport 

vezetıje, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke. Szíves segítségét ezúttal is 

köszönöm. 

 

I. kép: már-már megszokott kép… valahol vidéken… ami 2009. június 26-i özönvíz-szerő esızés 

után maradt (forrás: www.idokep.hu, 2009. 06. 27.) 
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II.  NÉHÁNY GONDOLAT AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS ÉS A 

KLÍMAVÁLTOZÁS KAPCSOLATÁRÓL 

Jelen fejezet egyféle átvezetés a fent említett jogi, és általános megalapozás, valamint a 

témakör bıvebb kifejtése között. A klímaváltozásra egy adott szemszögbıl, az 

energiafogyasztás, és a gazdasági növekedés oldaláról szemlélve tekint rá. Az elsı 

alfejezetben a közismert közgazdász – a GDP – atyja –, Simon Kuznets, valamint a követıi 

által továbbfejlesztett környezeti görbék leírása alapján bemutatásra kerül a kapcsolat a GHG-

k kibocsátása, és a gazdasági fejlıdés – mérıszáma ebben az esetben: GDP/fı, vagyis bruttó 

hazai termék, fejenként – között. Ezt követıen az említett két változó mellé egy harmadik 

kerül, ez az energiafogyasztás lesz. Célom mindezzel alátámasztani, hogy a klímavédelmi 

cselekvéseknek, akár helyi, akár magasabb szinten, de a prioritásuk az energetika kell legyen 

– bármilyen kontextusból. 

1) A környezeti Kuznets – görbék szerepérıl:  bizonyítékok támasztják alá, hogy egyes 

helyi szennyezık, így a nitrogén-oxidok, kén-dioxid, valamint nehézfémek esetében 

fordított U-alakú görbével jellemezhetı kapcsolat áll fenn a szennyezıanyagok 

fejenkénti kibocsátása, valamint a fejenkénti GDP eloszlás között. E görbe racionalitását 

általában az adja, hogy a környezeti fejlesztések iránti igény, bevétel-rugalmas, bár a 

jelenségre némi magyarázatot jelentenek a gazdaságban bekövetkezı strukturális 

változások is. Bár a fent említett üvegházhatást okozó gázok – továbbiakban: GHG – 

esetében a Kuznets-görbék valóságos kapcsolatra utalnak, de a szén-dioxid esetében a 

kapcsolat nem biztos, hogy így fenn áll. Sajnos egy fejlett társadalom, minél inkább 

gazdaggá lesz, elképzelhetı, hogy annál többet törıdik majd saját környezetének 

állapotával, illetve annak egészségével, de valószínőleg nem törıdik lényegesen többet - 

ráadásul önmagában - a CO2 kibocsátás csökkentésével, mint amennyit addig. A 

tapasztalatok egyelıre ezt mutatják. Mindezt külön CO2-re vetítve, az externáliák 

globális természetét alapul véve, azt jelenti, hogy az emberek éljenek bármilyen gazdag 

országban is képtelenek lesznek érdemben változtatni a GHG kibocsátási viszonyokon. 

A fenti meglehetısen pesszimista megállapításokat a Sir Nicholas Stern nevével 

fémjelzett jelentés tartalmazza10. 

                                                           
10 Bıvebben lásd: The Stern Review: The Economics of Climate Change, Annex 7/A. London, 2006. 
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II. kép: a környezeti Kuznets-görbe hipotetikus képe. Az x tengelyen a GDP fejenkénti alakulása, míg 

az y tengelyen a fejenkénti GHG kibocsátás szerepel. Az Y* pont az emisszió maximumát jelöli. 

(Forrás: The Stern Review.) 

Az elmúlt években helyi, valamint országos szintő Kuznets-görbék kidolgozásába 

fogtak a klímakutatók. A módszer kiküszöböli az átfogó görbék alkalmazásából fakadó 

hátrányokat, ugyanakkor jobban megfelel az elmélet kidolgozója elképzeléseinek is. A 

feltárt kapcsolatok rávilágíthatnak olyan termelési struktúrákban bekövetkezı 

változásokra, amelyek ország szintőek, de azt mégsem igazolják, hogy globálisan 

eliminálódna a kapcsolat a GDP/fı növekedése, és a CO2 kibocsátás/fı között. Az a 

becsült fordulópont, ahol a CO2 kibocsátás jelentıs visszaesése várható, meglehetısen 

magas jövedelmi szint. A szegény, és közepesen gazdag államok sokáig kell ahhoz 

növekedjenek, hogy a mondott szintek közelébe juthassanak. A kutatások szerint az 

emisszió valószínőleg növekedni fog egészen 2050-ig, bár ez nagyban függ az energia 

hatékony és zöldenergiák további alkalmazásának mértékétıl, új technológiák 

kidolgozásától. 

 

III.  kép: egy revideált Kuznets-görbe, amely az USA GDP növekedése (x tengely) és karbon 

emissziója (y tengely) közötti kapcsolatot mutatja be. (Forrás: The Stern Review.) 
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2) Az energiafogyasztás jellemzıi, eloszlása, és kapcsolata a GHG emisszióval: egy 

állam GHG-kibocsátásának, és energia fogyasztásának nem elhanyagolható hányada a 

háztartások, és középületek primer energiafogyasztásából származik11. Az energetikát, 

illetıleg a klímaváltozás kezelését illetıen két tényezınek van kiemelkedı szerepe: a 

megújuló energiaforrások minél szélesebb körő felhasználásának, valamint az 

energiaigényesség12, illetve energiaintenzitás mértéke csökkentésének. Az angolszász 

kifejezéssel élve, business as usual esetében a világ energiafelhasználása a 

következıképpen alakul majd a becslések szerint: 

 

IV.  kép: A világ „jelenlegi” és jövıbeli becsült energiafelhasználásának alakulása. (Forrás: Energia és 

környezet – Dr. Zseni Anikó, a Széchenyi István Egyetem docensének elıadása, 7. oldal.) 

Részösszefoglalásul tehát két megállapítás tehetı. Egyrészt a GHG-kibocsátás, 

statisztikailag igazolhatóan, szignifikáns kapcsolatban van az energiafogyasztási 

szokásokkal. Másrészt a legnagyobb energiafogyasztók között ott vannak nemzeti 

szinten a háztartások13, valamint a helyi közösségek14 is. Ez utóbbi megállapítás 

                                                           
11 A kitekintés e részének nemzetközi jellegét kiemelendı álljon itt a Német Statisztikai Hivatal, 2006-re 
vonatkozó adata. A háztartások végsı energiafogyasztása miatt a GHG-kibocsátásuk 2000-ben 738267000 tonna 
(ez 71% az összeshez viszonyítva), és 2006-ban 673692000 tonna (ez közel 72,5% az összeshez viszonyítva) 
volt. Hazánkban a kommunális és lakossági szféra fogyasztja el az összes megtermelt energia 50%-t, esetenként 
ennél is többet. Lásd: Dely László: Az önkormányzatok és a lakosság viszonya az energiaellátáshoz; Intelligens 
Energiarendszerek, Budapest, 2007. 
12 Ez az egy egységnyi GDP növekedéshez – ez többféle viszonyszámmal megadható – felhasznált 
energiamennyiséget mutatja meg, tonna olajegyenértékben – TOE.  
13 Ezesetben beszélhetünk közvetett, és közvetlen energiafogyasztásról. Közvetlen az energiafogyasztás a 
ténylegesen a háztartásokban elfogyasztott különféle energiák tekintetében. Ezzel szemben közvetett például a 
háztartások által elfogyasztott ételek tekintetében. Közismert számítások készültek korábban arról, hogy egy 
csésze kávé alapanyagának megtermeléséhez mennyi víz, és mennyi energia szükséges, amíg az a fogyasztóhoz 
eljut. Konkrét adatok nélkül is elmondható, hogy ezek a számértékek elképesztıen magasak. 
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meglehetısen egyértelmő, sıt köztudott, míg az elıbbi igazolására statisztikai 

vizsgálatok végezhetıek. Az alábbi statisztikai számítások egy tágabb körő vizsgálat 

részét képezik. Az alapadatok forrásai az Európai Unió Statisztikai Hivatalának, az 

EUROSTAT-nak, valamint az OECD- nak15 nyilvános adatbázisai. A feltüntetett adatok 

saját szoftveres16 szerkesztés útján készültek. 

 

V. kép: a GDP változás százalékos értékeinek, valamint az energiafelhasználás százalékos értékeinek 

függvényen ábrázolt összefüggése. 

 

VI.  kép: a GDP változás százalékos értékeinek, valamint az energiaigényesség százalékos értékeinek 

függvényen ábrázolt összefüggése. 

                                                                                                                                                                                     
14 Például a középületek energiaszámláit lehet itt megemlíteni. Középület ebben az esetben minden olyan épület, 
amelynek rendeltetése valamely közfunkció ellátása – iskola, önkormányzati épület, stb. 
15 Az OECD adatok kifejezik az egyes mennyiségi változók – például GDP változás – 1990 és 2005 közötti 
százalékos változásait, úgy, hogy a bázisév az 1990-es, vagyis egyszerő bázisviszonyszámok. A megfigyelési 
egységek az egyes függvények mellett feltüntetett államok, vagyis az OECD 30 tagállamából 27. 
16 Ezek a szoftverek a Microsoft Excel, valamint az SPSS-nek rövidített Statistical Package for Social Sciences. 
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A fenti két pontfüggvénybıl kiolvasható, hogy a világ legfejlettebb államait is tömörítı 

OECD esetében az egyes államok bruttó hazai terméke százalékos növekedése – tizenöt 

év átlagában, mind a két esetben –, valamint az energiafelhasználásuk százalékos 

növekedése között szignifikáns, vagyis statisztikailag értékelhetı összefüggés van. A 

késıbbiekben közölt korrelációs mátrix is ezt igazolja. Annak ellenére, hogy a minta 

szórása e helyütt nem elhanyagolható, az is megállapítható, az egészen alacsony GDP 

növekedési értékeket figyelmen kívül hagyva, hogy a GDP növekedés a legtöbb fejlett 

állam esetében az energiafelhasználás mértékét igencsak megnöveli. Az 

energiaigényességet illetıen azonban nem beszélhetünk az elıbbihez hasonló szoros 

kapcsolatról. 

 

VII.  kép: az egyes mennyiségi változók közötti korrelációs kapcsolat mátrixa. (Forrás: saját szerkesztés 

SPSS-sel.) 

A korrelációs táblázat értelmezéséhez a jelmagyarázatban feltüntetett csillagok 

nyújtanak segítséget. Ennek alapján látható, hogy a mezıgazdasági termelés és a szén-

dioxid kibocsátás, valamint az energiafelhasználás és a szén-dioxid, és nitrogén-oxid 

kibocsátás között is szignifikáns a kapcsolat. Mindebbıl sajnos az a következtetés 

vonható le, hogy a magukat fejlettnek nevezı, nagy gazdaságok esetében is a fosszilis 

tüzelıanyagoktól való függés már-már extrém mérető. Nem beszélve arról, hogy ahhoz, 

hogy a jelenlegi fogyasztási szintet – és életszínvonalat – megtarthassuk nagyon sok 



Dr. Csegıdi Tibor László A jövı városai, és vidéke  

 

12 

energiára van szükségünk, amely magas szén-dioxid, és nitrogén-oxid emissziós 

értékekkel párosul. 

 

VIII.  kép: az energiafelhasználás és a szén-dioxid kibocsátás százalékos változásai közötti majdnem 

függvényszerő kapcsolat. A pontdiagram tartalmazza a lineáris regressziós egyenest, és egy másik, 

a megfigyelési egységek súlyozásával létrehozott regressziós egyenest is. (Forrás: saját szerkesztés 

SPSS-sel.) 

 

IX.  kép: az energiafelhasználás és a nitrogén-oxidok kibocsátásának százalékos változásai közötti 

szignifikáns kapcsolat képe. (Forrás: saját szerkesztés SPSS-sel.) 
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Végül álljon itt még egy érdekes összefüggés. Az EUROSTAT idısoros adatai közül 

huszonkilenc állam esetében 1997-2006 idıközben – egyszerő bázisviszonyszám 

képzésével, a bázisév 1997 –, négy mennyiségi változó felhasználásával – megújuló 

energiaforrások részesedése a megtermelt elektromos energiából, energiaintenzitás, 

valamint az ipar és az energetika szektor GHG-kibocsátása – felállítható egy 

klímavédelmi értelemben vett fejlettséget mutató grafikon. A grafikonon az alacsony 

értékek tekinthetıek kedvezınek. 

 

X. kép: huszonkilenc európai ország sorrendje környezeti mutatóik alapján. A negatív, illetve nullás 

értékekkel bíró országok rendelkeznek ebben az esetben jobb pozíciókkal. (Forrás: EUROSTAT 

alapján saját szerkesztés, Excellel.) 

III.  ELSİ LÉPÉSEK A TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA 

MEGALKOTÁSÁHOZ, VALAMINT EGYES EURÓPAI ÉS MAGYAR 

MINTA KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEKR İL 

E fejezet a fenti statisztikai számítások alapján – figyelembe véve a GDP-növekedés, az 

energiafelhasználás, és a GHG-kibocsátás közötti összefüggéseket – felállít egy olyan 

szempontrendszert, amely alapján ki lehet dolgozni egy település klímastratégiáját. A 

klímastratégiát lehetıleg települési önkormányzatoknál alkalmazott szakemberek – 

energetikai szakemberek, vagy klímareferensek – dolgozzák ki, majd pedig az önkormányzat 

messzemenıkig kihasználva a nyilvánosság elınyeit e téren, ragaszkodjon a stratégiában 

foglaltak betartásához. A folyamat végrehajtásának része az egyes önkormányzatok 

együttmőködése, valamint a folyamatos monitoring, és a stratégia átdolgozása, fejlesztése. A 

klímatudatos önkormányzatok nem csak arra képesek, hogy az általuk üzemeltetett 
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közintézményekben igyekeznek érvényre juttatni az energiahatékonyság elvét, vagy megújuló 

energiát használnak fel a mőködtetésükhöz. A klímabarát önkormányzatok kampányszerő 

eszközökkel igyekeznek meggyızni lakosaikat a klímatudatos élet elınyeirıl, vagyis nevelı 

tevékenységet is folytatnak. A klímatudatos önkormányzatok fenntartható fejlıdést szolgáló 

fejlesztései, együttmőködéseik a helyi vállalkozásokkal, civil szervezetekkel e téren valósítják 

meg a szó szoros értelmében vett vidékfejlesztést. Nem beszélve arról, hogy közép távon a 

„zöld” fejlesztések mindig munkaalkalmat szülnek – ha másért nem, hát azért, mert a fel nem 

használt energiára fordítandó pénzt, más, a helyi közösség ügyét elırébb vívı célokra lehet 

fordítani. 

1) A települési klímavédelmi stratégia megalkotásának lehetséges lépései17: 

Magyarországon egy 120 ezer fıs település önkormányzata átlagosan egymilliárd 

négyszázmillió forintot költ évente a közintézmények energiaszámláira – háromszor-

négyszer annyit, mint az EU-15 tagországai. Az Európai Bizottság vizsgálatai18 szerint a 

középületek energiafelhasználása 30%-kal is csökkenthetı lenne, amely a fenti példában 

szereplı önkormányzat számára több mint 400 millió forintos megtakarítást jelentene 

évente. Magyarországon is, mint általában Európában, az összes felhasznált energia 

40%-át az épületekben fogyasztjuk el azzal, hogy főtik azokat, világítanak, elektromos 

berendezéseket használnak stb. Az energia felhasználásunk jókora része, 

hozzávetılegesen egyharmada pedig közvetlenül a közintézményekhez köthetı. A helyi 

éghajlatvédelem legelsı, döntı lépése, hogy a település vezetése elkötelezze magát a 

hatékonyabb, környezetbarátabb energiagazdálkodás mellett, és ezeket a szempontokat 

következetesen alkalmazza mindennapi döntései során. A politikai szándék megléte 

mellett a települési éghajlatpolitika akkor lesz sikeres, ha megfelelı a jogi és 

szabályozási környezet, és rendelkezésre állnak a szükséges részletes adatok, források, 

illetve a szakértelem. Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat által kidolgozott 

stratégiai intézkedések akkor válnak igazán mőködıképessé, ha elkészítésükben részt 

vesz minden érintett, és a tervezés a helyi közösség elıtt, annak támogatásával zajlik. 

Az európai településeken 100 millió forintos éves energiaköltségre átlagosan egy felelıs 

jut. A hazai települések számára is megfontolandó, hogy alkalmazzanak energetikus 

                                                           
17 Ez az alfejezet jelentıs részben támaszkodik a következı kiadványra: Klímakalauz - Elsı lépések a települési 
éghajlatvédelmi stratégiához. Készítette: Bozsó Brigitta és Tóth Nelli; szerkesztette: Fülöp Orsolya. Kiadja az 
Energia Klub, Budapest, 2009. 
18 Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential [COM(2006) 545] 
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szakembert19, valamint hozzanak létre energetikai bizottságot20 a képviselıtestületben. 

A stratégiai tervezési folyamat lépései a következık: minél alaposabban fel kell 

térképezni a település energiafogyasztási jellemzıit, vagyis ki kell alakítani egy 

energetikai adatbázist21. Ezt követıen fel kell mérni a legjelentısebb emissziós 

forrásokat, éghajlati, és légköri modelleket kell készíteni. A mondottak alapján fel kell 

mérni, hogy mekkora energia megtakarítási kapacitás rejlik a településen és 

környezetében, valamint, hogy ezt hogyan lehet messzemenıkig kihasználni22. Vagyis 

el kell készíteni a település, illetve a kistérség energiakoncepcióját, középtávú – 3-5 

éves – stratégiáját és rövid távú – legfeljebb két évre szóló – operatív tervét. E mellett, 

amennyiben szükséges, el kell készíteni a település árvízvédelmi, vízgazdálkodási, 

erdıgazdálkodási terveit. Továbbá feltétlen kidolgozandó, és életbe léptetendı a hıség-

és UV riadó esetén alkalmazandó cselekvési terv, és települések teljes területfejlesztési 

és területrendezési tervét23 is úgy kell megalkotni, hogy a fent említett 

dokumentumokkal legyen koherens. 

Az említett intézkedéseket viszonylag könnyen végre tudja hajtani egy önkormányzat, 

mondhatni, önmagában. Ezzel szemben az alább következı cselekvési lépésekhez 

állami beavatkozás is szükségesnek tőnik. Csak a relevánsakat kiemelve: a települési 

építéshatósági eljárás során ügyelni kellene arra, hogy a tervezett épületek aktívan, vagy 

passzívan, de használják ki a megújuló energiaforrások által nyújtott elınyöket. Abban 

az esetben, amennyiben az önkormányzat területén meg lehet oldani a támogatás 

nyújtását, ha az épületek felújítása, építése során figyelemmel vannak a klímavédelmi 

szempontokra, akkor ez utóbbi szempontok érvényesítését kötelezıvé is lehet tenni. 

Szükséges lehet követni a középületek energiafogyasztásának alakulását, sıt ennek 

keretében kötelezıvé tenni az adatszolgáltatást a középületek üzemeltetıitıl, amely 

adatszolgáltatást ellenırizni érdemes. Érdemes megfontolni annak a lehetıségét, hogy a 

középületek gondnokai energetikai kérdésekben is valamelyest jártasak legyenek. A 

tágabb értelemben vett közélet egyik izgalmas vitapontja lehetne az új közbeszerzési 
                                                           
19 Fontos, hogy részt vehessen a fejlesztési döntésekben és a kapcsolódó bizottságokban, testületekben. A kisebb 
települések, amelyek nem engedhetik meg maguknak egy ilyen szakember segítségét, közösen összefogva 
könnyebben alkalmazhatnák ıket. 
20 Ebben részt vehetnének a jelentısebb helyi civil szervezetek, vállalkozások, valamint természetesen a 
képviselık. 
21 Ebben elemezni érdemes az energiaelıállítás és - felhasználás módját, forrását, teljesítményének és árának 
alakulását, az ellátórendszer jellemzıit stb. 
22 A stratégiai tervhez szükséges még települési jövıkép meghatározása is, valamint demográfiai elırejelzések és 
a lakosság, illetve gazdasági szereplık preferenciáinak felmérése. 
23 Ennek érdekében elınyben kell részesíteni a barnamezıs beruházásokat, a kerékpárutak, tárolók, és ivókutak 
létesítését, autómentes övezetek kijelölését, sétálóutcák létesítését, parkosítást, stb. 
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eljárási szabályok kidolgozása, és érvényre juttatása, úgy, hogy mindeközben a „zöld” 

szempontokat is figyelembe veszik. 

A fenti módokon elérhetı energia megtakarításokat hosszú távon monitoringozni 

érdemes, és megfigyelni, a tervezett és a realizált energiafogyasztás csökkenést is. Az 

intézmények érdekeltté tehetıek az energiahatékonysági beruházásokban azáltal, ha a 

megtakarított energia anyagi ellenértékét klímaalapba teszi az önkormányzatok. A 

klímaalapból pedig egyrészt jutalmazás útján részesülhetnének az egyes 

közintézmények, másrészt további klímavédelmi, és energiatakarékossági intézkedések 

finanszírozhatóak belılük. 

 

XI.  kép: a települési klímavédelmi stratégia megalkotásának egyes fıbb állomásai. (Forrás: 

www.energiaklub.hu, 2010. 02. 07.) 
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2) Hazánk elsı települési klímastratégiájának bemutatása – a tatabányai Települési 

Klímastratégia, és megvalósulása: a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai 

Kutatóintézetének Éghajlatváltozási Kutatócsoportja 2007. novemberében készítette el a 

Települési Klímastratégiát Tatabánya Képviselıtestülete számára, amelyet az jóvá is 

hagyott. A Települési Klímastratégia összhangban van a Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégia irányelveivel. Elıjáróban megemlíthetı, hogy ebben a dokumentumban 

javasolták elıször egy magyar település számára klímareferensi poszt24 létrehozását. A 

klímareferens feladata többek között a program koordinálása, külsı anyagi források 

elérhetıvé tétele, valamint az együttmőködés elısegítése az önkormányzat különbözı 

osztályai között. Az Országos Képzési Jegyzékben, 2009. augusztus 22. óta, a 

klímareferensi képzés a 270-es sorszámon található, maximális képzési idı: 480 óra. A 

klímareferensi, illetve a környezetvédelmi referensi képzés az országban sehol sem 

folyt, 2009. téli adatok szerint25. A nemzetközi szakirodalom szerint a települési 

klímaprogramok sikerének egyik fontos feltétele, hogy az adott településen létezzenek 

már olyan környezetvédelmi programok, intézkedések, amelyek a klímaprogram 

alapjaiul szolgálhatnak. Tatabánya teljesíti ezt a kritériumot, hiszen a városban, az 

utóbbi években környezetvédelmi téren fontos elırelépések születtek, amelyekre lehet 

építkezni a klímaprogram megvalósításakor. A települési éghajlatváltozási programok 

leegyszerősítve – így a tatabányai is – megelızési és alkalmazkodási cselekvésekbıl 

állnak. A GHG-k kibocsátásának visszafogása, illetve elnyeletésük terén a város által 

elért eredményeket folyamatosan nyomon kell követni. A városnak célt kell kitőznie 

maga elé: hány százalékos GHG-kibocsátás csökkentést akar elérni és milyen idıtávon. 

A siker érdekében minél több helyi szereplıt kell bevonni a klímaprogramba, és 

érzékenyíteni kell a város lakóit az éghajlatváltozás problémájára, meg kell ismertetni 

velük a lehetséges klímavédelmi cselekvéseket is. A program állandó költségeit 

önkormányzati forrásokból kell elıteremteni, míg az alkalmi költségek esetében 

bevonhatók külsı források is. A klímaprogram finanszírozásához elengedhetetlen egy 

önkormányzati klímaalap létrehozása. 

A város éves költségvetését ezentúl „klímabarát” módon szükséges megalkotni, tehát a 

költségvetés elkészítésekor figyelembe kell venni a városi klímastratégiát. Továbbá az 

                                                           
24 Jelenleg Tatabánya Megyei Jogú Város Klímareferense Oláh András, míg Klímakoordinátora Botos Barbara. 
A település a közeljövıben tervezi önálló klímaosztály létrehozását is. (www.tatabanya.hu, 2010. 03. 05.) Az 
Egyesült Királyságban 2007-ben már közel 50 olyan város volt, ahol fıállású klímareferens végzett munkát. 
25 A közölt tény forrása a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet internetes adatbázisa: www.nive.hu. 
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új fejlesztéseknél, illetve közbeszerzéseknél ezentúl mindig szükséges vizsgálni az 

éghajlatváltozási szempontokat is. A jövıben elkészítendı önkormányzati programokat 

minden esetben a klímastratégiával összhangban kell megalkotni. Az Önkormányzat 

négyféle kormányzási eszköz segítségével ösztönözheti a klímaprogram 

megvalósulását: 

1. Intézkedéseket tehet saját intézményein belül, például az önkormányzati tulajdonú 

épületekben. 

2. Közvetlen szolgáltatásokat, illetve forrásokat nyújthat. 

3. Tervezés és szabályozás révén próbálhat eredményeket elérni. 

4. Segíthet más szereplıket – különösen a civil és a vállalati szférából – abban, hogy 

azok képessé váljanak klímavédelmi cselekvések végrehajtására. Alapvetıen négy, 

egymással némileg átfedı olyan nagy terület létezik, ahol a GHG-k kibocsátásának 

jelentıs mértékő csökkenése érhetı el: 

a.) közlekedés 

b.) energia-felhasználás 

c.) hulladékgazdálkodás 

d.) a gazdaság térbeli szerkezete 

Az elsı három terület esetében kétféle stratégia alkalmazható az emisszió 

visszafogására. Az elsı az elegendıség stratégiája, amely gyakorlatilag teljesítmény-

visszafogást jelent: például a közlekedés csillapítását, energiatakarékosságot, illetve a 

keletkezı hulladékmennyiség csökkentését. A második pedig a hatékonyság stratégiája, 

amely az egységnyi teljesítményre jutó anyagigényt, energiaigényt, illetve szennyezést 

igyekszik csökkenteni. A kettıt feltétlenül együttesen szükséges érvényre juttatni. A 

települési klímaprogram kulcsszereplıi a helyi sajtó, a helyi székhelyő, illetve 

tevékenységüket itt kifejtı ipari és szolgáltató cégek, a helyi és országos civil 

szervezetek és kezdeményezések, egészségügyi és katasztrófavédelmi szakemberek, a 

pedagógusok, az egyházak, és a mővészek. A lakosok éghajlatváltozás iránti 

érzékenységének növelésében, valamint a cselekvési lehetıségek megismertetésében 

kulcsszerepet kellene játszania az önkormányzatnak többek között kiadványok 

terjesztésével, demonstrációs célú ökoház létesítésével, klímavédelmi tematikus 

játszótér és erdei iskola létrehozásával, éghajlatváltozási tanácsadó iroda fölállításával, 

tematikus civil kezdeményezések támogatásával. A város vezetıi, akik a település 

mintaadó személyiségei közé tartoznak, speciális szerepet játszhatnak mindebben. 
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Tatabánya városa a fenti, igencsak elméleti jellegő, célkitőzéseket példásan ültette át a 

mindennapi gyakorlatba. Alább néhány példát26 érdemes közölni. 

Ennek keretében az évek óta folyamatosan elıforduló, komoly por és ózonszennyezés 

elhárítása érdekében felmérést készíttetett. E szerint a levegıben idıszakosan fellépı 

magasabb ózontartalom és szálló por csökkentése érdekében össze kell hasonlítani a 

Tatabánya két pontján üzemelı automata mérıkonténer adatait az ország többi 

mérıállomásának adataival, figyelni kell az eltéréseket és a meteorológiai 

elırejegyzéseseket, melybıl következtetni lehet a magas szennyezettségő idıszak 

végére. Az önkormányzat a Vértes Volán Zrt. városi tömegközlekedésben résztvevı 

Ikarus buszainak motorcseréjét támogatta, hogy azok megfeleljenek az EU 

elıírásoknak. A megyeszékhelyen tizenkét önkormányzati óvodában és tizenöt általános 

iskolában, valamint egyéb szociális és kulturális intézményekben készült el a világítás 

korszerősítése. Az átlagosan 840 000 kW-os teljesítmény-megtakarítás és 434 tonna 

CO2 kibocsátás megtakarítás érhetı el évente ezáltal. 

 

XII.  kép: Föld Napi Örökbefogadás rendezvény Tatabányán, 2008-ban. (Forrás: Tatabánya Megyei Jogú 

Város Környezetvédelmi Kiadványa. Kiadta a Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2009-ben.) 

2006-ban Tatabánya egy örökbefogadási programot is meghirdetett. A városháza által 

kijelölt zöld területek, parkok, helyileg védett területek közül 32 terület talált gazdára. 

Az örökbefogadási program elkötelezettséget jelent a választott terület természeti 

értékeinek megismerése, lakossággal való ismertetése, lehetıség szerinti rendben 

tartása, felügyelete, folyamatos ellenırzése iránt, amely segítésére az önkormányzat 

eszközellátást, támogatási keretet, szakmai felfedezı programokat, állandó 

                                                           
26 A példaértékő kezdeményezések forrása: Tatabánya Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Kiadványa. Kiadta 
a Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2009-ben. 
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sajtómegjelenéseket és a legjobbak teljesítményének elismerését biztosítja. Az összesen 

három évig tartó és hamarosan megújuló program tavaszi pályázati eredményhirdetésén 

egy Föld Napi torta gazdag gyümölcs- és zöldségválasztékával várják az örökbefogadó 

óvodás, iskolás, nyugdíjas és civil csoportokat, az ıszi díjazáson pedig az éves 

vándorkupa átadás mellett az irodalmi, zenei és egyéb környezetvédelmi elemek sem 

maradnak el. 

Az "Égre Nyíló Tanterem” interaktív bemutató projektsorozat keretében 1-2 órás erdei 

óvodai, iskolai foglalkozásokat tartanak, ahol a természet apróbb zugai nyújtják a 

tanulás kereteit, színterét. 

2007. szeptemberében a tatabányai Polgármesteri Hivatal csatlakozott egy európai 

szintő energia-megtakarítási versenyhez, melynek célja volt, hogy egy-egy 

irodaépületben a lehetı legtöbb energiát takarítsák meg a résztvevı szervezetek egy év 

alatt. A tatabányai Polgármesteri Hivatal a „Helyi közösségért” különdíjban részesült. A 

villamos energia felhasználás terén elért 10,83% energia megtakarítás 12,5 tonna CO2 

megtakarítást eredményezett. Ráadásul a város polgármesterének kezdeményezésére a 

városháza tizenhét gépjármővénél égéskatalizátor folyadékot alkalmaznak a használat 

során. 

3) Követendı példák hazánkban, és Európában – egyes klímabarát 

mintaberuházások településeken az új évezred elején27: 

Kistelek28: városi geotermális közmőrendszer üzembe helyezése történt meg, 3,11 MW 

beépített teljesítménnyel, bruttó 482.878.580.-Ft értékben. A 2007. 06. 06-án átadott 

beruházás a földgáz energiahordozó használatát váltja ki a továbbiakban a kistérségben, 

a megtermelt energiát felhasználók száma 1200 fı, 8 közintézményben. A geotermikus 

közmőrendszer nyolc közintézmény hıigényét biztosítja, több közülük kistérségi 

területet lát el. A rendszerhez tartozik négy oktatási és egy egészségügyi intézmény, az 

idısek otthona, egy hotel a hozzá tartozó szolgáltatásokkal. Az új közmőrendszer 

elemeinek élettartalma 15–50 év, ami jóval meghaladja a beruházás számított 

megtérülési idejét. A 2004-es gázárak29 figyelembevételével készült kalkuláció alapján 

                                                           
27 Az adatok forrásai: Energia Klub - Követendı példák, energiahatékonyság, megújulók, sikerek, Budapest, 
2009. A kiadványt készítették: Tóth Nelli, Tóth Gyula, Varga Katalin. Közremőködtek: Csanaky Lilla, és Kállay 
Petra. Külföldi települések esetében: Klímakalauz - Elsı lépések a települési éghajlatvédelmi stratégiához. 
Készítette: Bozsó Brigitta és Tóth Nelli; szerkesztette: Fülöp Orsolya. Kiadja az Energia Klub, Budapest, 2009. 
Továbbá www.energy-bestpractice.eu és az egyes települések hivatalos honlapjai. 
28 A beruházásban részt vett az AQUAPLUS Kft., mint helyi érdekeltségő vállalkozás. 
29 Az új rendszer használata évi 34 265 GJ energia biztosításához szükséges földgázmennyiséget vált ki. 
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a beruházás megtérülési ideje 8–9 év, míg az energiagazdálkodási megtérülési idı 7–8 

év. A költségek 60%-át a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programja, 

24%-át a Belügyminisztérium Önerı Alapja, valamint 16%-t hitelek biztosították. A 

közintézmények költségeinek csökkenése áttételesen elısegíti a foglalkoztatottság 

fenntartását: közvetlenül 10 fı, közvetve 40 fı munkahelyét biztosítja. A termálfürdı 

beruházás együttes megvalósulása a térség turisztikai vonzerejét nagymértékben 

növelte, és növeli. 

Orosháza30: vákuumcsöves napkollektormezı építése történt meg, 37 kW beépített 

teljesítménnyel, bruttó 17.998.660.-Ft értékben. A 2004. 12. 17-én átadott beruházás a 

földgáz energiahordozó használatát váltja ki a továbbiakban a helyi Gyermek-és 

Diákélelmezési Intézetben, vagyis a megtermelt energiát felhasználók száma 4 000 fı. 

A beruházásban 30-30%-os résszel vett részt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 

valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium is. Az elıállított használati 

meleg vizet az iskolaidıszakban délelıtt 3500 fıt kiszolgáló Gyermek- és 

Diákélelmezési Intézet használja fel, majd délután, illetve hétvégén a szomszédos 

tornacsarnok profitál a jól átgondolt rendszerbıl. A tervezéskor végzett számítások 

szerint a használati meleg víz elıállítására fordított összes hıenergia 75%-a – azaz 140 

400 MJ/év – váltható ki napenergiával. Számítások szerint évente 5000 m3-rel kevesebb 

földgáz kerül felhasználásra, így minden évben 1,2 kg szén-monoxiddal, 6 kg nitrogén-

oxiddal és 12,5 tonna szén-dioxiddal kevesebb terheli a környezetet. 

Monor:  a Városi Uszoda üzemeltetésének korszerősítése megújuló energiaforrás – 

geotermikus energia - hıszivattyúk alkalmazása mellett – felhasználásával. A 

megvalósítás tervezett ideje: 2012-2013, költsége várhatólag 108.000.000.-Ft, tervezett 

idıtartama 6 hónap. 

Barcelona 2000-ben elıírta az építkezık, illetve felújítók számára a használati meleg 

víz 60%-ának napenergiával történı elıállítását. A szabályozás bevezetése óta az összes 

kérelmezett napkollektor felülete meghaladja a 20 000 m2-t, amely tizenkétszeres 

növekedést jelent 2000 óta. Ezzel a jogi lépéssel Barcelona évente több mint 15 000 

MWh energiát takarít meg és közel 3000 tonnával kevesebb szén-dioxidot bocsát ki. A 

                                                           
30 A beruházásban részt vett a Kardos Labor Kft. – budapesti székhelyő –, valamint a KAZÉP-Lángtechnika Kft., 
mint vidéki székhelyő vállalkozás. 
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következı években más települések is követték Barcelona példáját, míg végül 2005-ben 

országos érvényőre emelkedett a szabályozás. 

A lengyelországi Czestochowa, 80.000 lakosú város, önkormányzata 2003-ban 

kapcsolódott be egy energiagazdálkodási programba, melynek célja, hogy pusztán a 

közintézmények energiafogyasztásának folyamatos nyomon követésével érjen el 

megtakarítást. A program alapját egy adatbázis képezi, amely tartalmazza az épületek 

mőszaki jellemzıit, az energiafogyasztás alakulását, illetve az épülethasználati 

szokásokat. A monitoring rendszer bevezetése együtt járt a korábbi energiaszámlák, a 

számlázási és a tarifarendszer átvizsgálásával. Mindez igen jelentıs azonnali 

megtakarításokat eredményezett: a vízgazdálkodási és szennyvízkezelési gyakorlat 

figyelemmel kísérése és átvilágítása révén az önkormányzat több mint 47.000.-€-t 

takarított meg, vagyis nagyjából 4 munkaerı teljes bérköltségének megfelelı összeget. 

IV.  KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGEI HAZÁNKBAN, ÉS AZ  

EURÓPAI UNIÓBAN 

Ebben a fejezetben hazai, és külhoni klímabarát települések összefogásáról, szövetségeirıl 

esik szó. A részletes kifejtés elıtt azonban érdemes néhány szót szólni e település – 

szövetségek szerepérıl a nemzetközi klímavédelmi intézkedések közepette. Túl a fentebb 

említett, nem elhanyagolható jelentıségő megállapításokon – a helyi önkormányzatok közel 

tudják hozni példamutatásukon, nevelı szerepükön keresztül a klímavédelmet az 

állampolgárokhoz – még kettıt említeni szükséges. Egyrészt – legalábbis hazánkban – a 

klímabarát települések szövetségei megalakulásuk után nem „lebegnek súlytalanul valamilyen 

légüres térben”, hanem egy nagy hagyományokkal rendelkezı szervezet31 védnöksége alá 

helyezik magukat, elfogadják annak a szervezetnek az iránymutatásait helyi klímapolitikájuk 

alakításában. Az ernyıszervezetek segítségével – civil szervezetek oldalán – a klímabarát 

települések képviselıi kijutottak 2009. decemberében a koppenhágai tárgyalásokra is. 

Másrészt a klímabarát települések oda állhatnak – Nagy-Britanniában oda is álltak – az 

központi kormányzati szinten elfogadott klímavédelmi szabályok mögé, és helyi szinten 

elısegítik azok végrehajtását. 

1) A mozgalom megindulásának kezdetei, kiváltó okai. A klímabarát települések 

egyes szövetségei az Európai Unióban: Az angliai Wokingban már 1990-ben elkészült 
                                                           
31 Két példát említve hazánkból: Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete, vagy az Energia 
Klub. 
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az elsı helyi szintő éghajlatvédelmi stratégia. Itt az önkormányzathoz tartozó 

épületekben mára már 77 %-kal sikerült csökkenteni a GHG kibocsátást. Az 1992-ben, 

Rió de Janeiróban tartott Föld Csúcson elfogadott Local Agenda 21 elnevezéső program 

– amely a helyi cselekvés jelentıségét hangsúlyozta – hatására, számos város kezdett 

helyi éghajlatváltozási stratégia kidolgozásába. Hasonlók kidolgozását ösztönözte az 

ICLEI nemzetközi szervezet is, amely 1992-ben megindította a Cities for Climate 

Protection32 elnevezéső programot. E programhoz ma már közel ezer város csatlakozott, 

amelyek elhatározták, hogy a CO2-kibocsátásukat csökkenteni fogják. Az Európai 

Unióban a Klima-Bündnis nevő hálózathoz elsısorban német nyelvterületeken mintegy 

1200 klímabarát település csatlakozott. A források hiányát a magyar városoknál sokkal 

gazdagabb angol és német városok vezetıi is komoly akadályként említették a 

környezetvédelmi beruházásokat illetıen, ám a hiányt néhol helyi klímaadók 

bevezetésével pótolták. Ezek közül igen sikeres volt a Heidelbergben alkalmazott 

megoldás. Itt az áramfogyasztáshoz kapcsolódóan vezettek be egy minimális adót, amit 

az egyes fogyasztók alig érzékeltek, a városi programok azonban jelentıs forráshoz 

jutottak. Néhány városban a közvilágítás csökkentésével jutottak olyan forrásokhoz, 

amelyekbıl a klímaprogramokat finanszírozni tudták. London polgármestere pedig a 

helyi nagyvállatok segítségét kérte a klímastratégia célkitőzéseinek megvalósításához, 

azért hogy „London legyen Európa zöld fıvárosa”. 

2007-2008-ban Nagy-Britanniában a Föld Barátai – Friends of Earth – Nemzetközi 

Környezetvédelmi Mozgalom kampányt indított annak érdekében, hogy a brit 

törvényhozás – vagyis az angol, és a skót parlament egyszerre – iktasson törvénybe 

klímavédelmi szabályokat. Ez 2008-ban végül is sikeresen lezajlott, Nagy-Britanniában 

fogadták el a világ elsı klímavédelmi törvényét, amely azóta hatályba is lépett. A 

tetemes nagyságú, nyolcvan oldalas jogszabály ismertetése e helyütt nem lehetséges. E 

törvény elfogadása után háromszáz brit települési, vagy megyei önkormányzat odaállt a 

törvény mögé annak érdekében, hogy helyi szintő cselekvéseikkel is segítsék a törvény 

betőjének, és szellemének mihamarabbi érvényesülését. Mindezt annak érdekében, hogy 

a klímavédelmi törvény ne csak kerettörvény legyen. A támogató önkormányzatok – 

amelyek száma azóta jócskán megnövekedett – meghozták a Nottinghami Deklarációt a 

                                                           
32 Más szóval: városok a klímavédelméért.  
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klímaváltozásról. Tekintettel a kezdeményezés példa értékő voltára álljon itt a 

nyilatkozat teljes szövege33. 

Mi elismerjük, hogy 

- Jelentıs bizonyítékok szólnak amellett, 

hogy a klímaváltozás valós probléma. 

- A klímaváltozás továbbra is hosszú távú 

hatást fog gyakorolni a brit emberek életére, 

helyek, gazdaság, társadalom, környezet 

állapotára. 

Mi üdvözöljük, 

- A klímaváltozás elleni harcból folyó 

társadalmi, gazdasági, környezeti elınyök 

sorát. 

- A központi kormányzat által kitőzött 

emissziós célokat, valamint az azok elérését 

(és a változást) elısegítı programokat, abban 

a formában, ahogyan a brit klímaváltozási 

programban azok szerepelnek. 

- Az önkormányzatok lehetıségét arra, hogy 

helyi szintrıl vezetı szerepet játszanak a 

klímaváltozás elleni védekezésben, 

ösztönözve, segítve a helyi lakosokat, 

vállalkozásokat, és egyéb szervezeteket, 

annak érdekében, hogy csökkentsék 

energetikai költségeiket, visszaszorítsák a 

túlnépesedést/túlzsúfoltságot, 

alkalmazkodjanak a klímaváltozás 

kihívásaihoz, fejlesszék a helyi 

önkormányzatokat, és kezeljék a 

társadalmunkban jelen lévı üzemanyag 

szegénység problémáját. 

We acknowledge that 

• Evidence shows that climate change is 

occurring. 

• Climate change will continue to have far 

reaching effects on the UK’s people and 

places, economy, society and environment. 

We welcome the 

• Social, economic and environmental 

benefits which come from combating climate 

change. 

• Emissions targets agreed by central 

government and the programme for 

delivering change, as set out in the UK 

Climate Change Programme. 

• Opportunity for local government to lead 

the response at a local level, encouraging and 

helping local residents, local businesses and 

other organisations - to reduce their energy 

costs, to reduce congestion, to adapt to the 

impacts of climate change, to improve the 

local environment and to deal with fuel 

poverty in our communities. 

• Endorsement of this declaration by central 

government. 

We commit our Council from this 

date_____________________to 

• Work with central government to 

contribute, at a local level, to the delivery of 

the UK Climate Change Programme, the 

                                                           
33 A nyilatkozat forrása: www.audit-commission.gov.uk, valamint www.defra.uk, utóbbi a brit környezetvédelmi 
minisztérium honlapja. 
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- Azt, hogy a központi kormányzat 

aláírásával is támogatta ezt a deklarációt. 

Mi felhatalmazzuk a Tanácsunkat, hogy a 

következı dátumtól fogva tegye meg az 

alábbi intézkedéseket: 

- Dolgozzon együtt a központi kormányzattal 

annak érdekében, hogy helyi szinten a brit 

klímaváltozási programot, a kiotói 

elıírásokat, valamint a 2010-re kitőzött 

emissziós célkitőzéseket eredményesen el 

lehessen érni, valamint végre lehessen 

hajtani. 

- A fentiek elérésének támogatására vegyen 

részt helyi és regionális önkormányzati 

együttmőködésekben. 

- Az elkövetkezı két éven belül fejlesszenek 

ki terveket, együttmőködve partnereinkkel, 

és helyi közösségekkel, annak érdekében, 

hogy fokozatosan, és egyre 

eredményesebben kezeljék a klímaváltozás 

okait, és hatásait, összhangban a helyi 

prioritásokkal, valamint a legteljesebb 

mértékben biztosítva a hasznokat a helyi 

társadalmak számára. 

- Nyilvánosan kinyilvánítani, megfelelı 

stratégiák és tervek útján, az elkötelezettséget 

a tekintetben, hogy a helyi hatóságok 

üvegházhatású gáz kibocsátásának 

szignifikáns csökkentését kívánják, 

különösen az energiaforrások, és felhasznált 

energiamennyiség, utazás, és szállítás, 

hulladékgazdálkodás, áruk és szolgáltatások 

megvásárlása tekintetében. 

Kyoto Protocol and the target for carbon 

dioxide reduction by 2010. 

• Participate in local and regional networks 

for support. 

• Within the next two years develop plans 

with our partners and local communities to 

progressively address the causes and the 

impacts of climate change, according to our 

local priorities, securing maximum benefit 

for our communities. 

• Publicly declare, within appropriate plans 

and strategies, the commitment to achieve a 

significant reduction of greenhouse gas 

emissions from our own authority’s 

operations, especially energy sourcing and 

use, travel and transport, waste production 

and disposal and the purchasing of goods and 

services. 

• Assess the risk associated with climate 

change and the implications for our services 

and our communities of climate change 

impacts and adapt accordingly. 

• Encourage all sectors in our local 

community to take the opportunity to adapt 

to the impacts of climate change, to reduce 

their own greenhouse gas emissions and to 

make public their commitment to action. 

• Monitor the progress of our plans against 

the actions needed and publish the result 

Council acknowledges the increasing impact 

that climate change will have on our 

community during the 21st century and 

commits to tackling the causes and effects of 
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- Becsülje fel a klímaváltozással kapcsolatos 

veszélyek mértékét, beleértve a helyi 

önkormányzatok által nyújtott 

szolgáltatásokat, és a helyi közösségeket, a 

klímaváltozás nyomán érı hatásokat, és az 

alkalmazkodás lehetıségeit. 

- Ösztönözze a helyi közösségeken belüli 

összes szektort, hogy használja ki az 

alkalmat, és alkalmazkodjon a klímaváltozás 

hatásaihoz, valamint csökkentse saját 

üvegházhatású gáz kibocsátásukat, és 

elkötelezettségét nyilvánosan is vállalja. 

- Folyamatosan monitoringozza a tervek 

végrehajtásából fakadó elırelépéseket, a még 

megteendı lépésekkel egyetemben, és hozza 

nyilvánosságra a mondottakat. 

A Tanács elismeri, hogy a 21. században a 

klímaváltozás nagy hatással lesz majd 

társadalmunkra, és elhatározza, hogy az 

okokat, valamint a hatásokat kezelnie kell 

minden önkormányzatnak, bármilyen szinten 

legyen is a közigazgatási hierarchiában. 

a changing climate on our 

city/county/borough/district. 

A jelentısebb klímabarát települési szövetségek az alábbiak: ICLEI, Energie Cites, 

Európai Klímaszövetség, Polgármesterek Szövetsége – Convenant of Mayors, C40, 

United Cities and Local Governments34, Transition Towns35, World Mayors Council on 

Climate Change36. A hazai kezdeményezések: Klímabarát Települések Szövetsége, 

                                                           
34 A helyi önkormányzatokat érintı kérdések széles körével foglalkozik, amelyek egyike a klímaváltozás elleni 
fellépés. 
35 Az Egyesült Királyság területérıl indult a most már nemzetközi szintő, Átalakuló városok nevő hálózat, 
amelynek tagjai az olajkészletek kimerülése és a klímaváltozás által támasztott kihívások és lehetıségek 
kihasználásán munkálkodnak. Ez a kezdeményezés a helyi közösségek bevonása, ösztönzése, és releváns 
információval való ellátása által kívánja elérni célját. 
36 Czakó Veronika (PhD hallgató, Közép-európai Egyetem Környezettudomány és Környezetpolitika Tanszék): 
Klímabarát települések összefogása, hálózatai. (Forrás: www.klimabarat.hu, 2009. 06. 09.) 
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Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség37, Energiahatékony Önkormányzatok 

Szövetsége. 

Energie Cites: az ~ közel 20 éve létezı szervezet, 150 taggal, 500 helyi önkormányzat 

képviseletével, 24 államból. Évente közgyőlést tartanak, amelyen meghatározzák az év 

során követendı általános stratégiát. Az igazgatótanácsa 11 városból áll, amelyek 11 

különbözı országból valók. A Titkárság Besanconban székel, de a szervezet 

Brüsszelben is rendelkezik irodával. Az ~ igazgatótanácsa 2009. áprilisától 2011. 

áprilisáig a következı tagokból áll38: Heidelberg (elnök), Bielsko-Biała (alelnök), 

Braşov (alelnök), Leicester City (alelnök), Cork Megye (alelnök), Helsinki (alelnök), 

Párizs (alelnök, és kincstárnok), Delft, Pamplona, Salerno, Växjö. A hálózat elı kívánja 

segíteni az energiahatékonyság elérését, a megújuló energiák használatát, valamint az 

osztott energiatermelés megvalósulását az alábbi három módon: 

Ω erısítve a helyhatóságok szerepét, 

Ω érvényesítve az érdekeket, valamint elısegítve, hogy európai szinten 

megkerülhetetlenek legyenek a döntéshozatal során, végül 

Ω támogatva az egymás közötti know-how cserét, és a közös akciókat. 

Az ~ már eddig is közel 400 helyi önkormányzatot vont bele projektjeibe, amelyeket az 

Európai Bizottság társfinanszíroz, sıt egy félezer, jó gyakorlati megoldásokat 

tartalmazó adatbázis már szabadon elérhetı az interneten. Az ~ olyan, európai szintő, 

innovatív kezdeményezésekbe von be egy-egy várost, mint az Európai Kijelzı 

Kampány39, vagy az IMAGINE40. 

                                                           
37 Ezt a szervezetet a gyıri székhelyő Reflex Környezetvédı Egyesület hozta létre, néhány éve. A Reflex a 
Climate Alliance nemzetközi szövetség tagja, Nagykanizsával egyetemben. 
38 A felsorolt városok polgármesterei, vagy azok képviselıi a szövetségen belül a zárójelben meghatározott 
funkciókat töltik be a szövetségen belül. 
39 EURÓPAI KÖZÉPÜLETEK KLÍMAKAMPÁNYA - melynek céljai szerint az európai helyhatóságok 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy nyilvánosságra hozzák energia, vízhasználatukat, valamint GHG 
kibocsátásukat, a középületek tekintetében. 
40 ENERGIKUS JÖVİ VÁROSAINK SZÁMÁRA - az Energie Cites hosszú távú kezdeményezése annak 
érdekében, hogy segítsen a kisebb közösségek számára jobban felkészüljenek területükön a fenntartható energia 
használatra. 
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XIII.  kép: az Energie Cites városszövetség tagjai, 2010-ben, valamint a szervezet, és programjainak 

logói. (Forrás: www.energie-cites.eu, 2010. 03. 05.) 

Convenant of Mayors: az Európai Bizottság támogatásával mőködı, Európai Unió 

szintő kezdeményezés. A hozzá csatlakozó önkormányzatok vállalják, hogy az EU 

szinten kitőzött 2020-ig történı legalább 20%-os CO2 kibocsátás csökkentésnél 

nagyobb arányú csökkentést érnek el helyi szinten. Ennek érdekében Fenntartható 

Energia Akció Programot dolgoznak ki és valósítanak meg. A szervezet tagjai 

Biharkeresztes, Budapest és Tata41 is. 

2) Klímabarát települési szövetségek hazánkban: 

Klímabarát Települések Szövetsége42: 2007. november 17-én az Elsı Hosszúhetényi 

Klímanap keretében Albertirsa, Hosszúhetény, Pilis, Pomáz és Tatabánya 

polgármesterei valamint klímakoordinátorai, a Magyar Tudományos Akadémia 

Szociológiai Kutatóintézetében mőködı Éghajlatváltozás Kutatócsoport munkatársai 

aláírtak egy nyilatkozatot, amelyben kifejezték azt a szándékukat, hogy megalakítják a 

~ét. A Szövetség célja, hogy Magyarországon minél több településnek legyen saját, 

szakmailag megalapozott klímastratégiája, valamint a klímaprogramok 

megvalósításának elısegítése és a települések érdekképviselete klímavédelmi 

kérdésekben. A Szövetség második konferenciáján, amelyet a Brit Nagykövetséggel 

közösen szervezett 2008. november 19-én, írták alá polgármesterek a Klímabarát 

Felhívást, amely a közös helyi stratégiák kidolgozását szorgalmazta, továbbá az energia- 

és a víztakarékosság lehetıségeinek közös keresésre tett javaslatot. Itt fogalmazták meg 

                                                           
41 A Tatai Kistérségben megvalósult megújuló energiákkal a komplex kisvárosi, és kistérségi fenntartható 
energia és környezetgazdálkodási mintaprojekt. Lásd: Dely László: Az önkormányzatok és a lakosság viszonya 
az energiaellátáshoz; Intelligens Energiarendszerek, Budapest, 2007. 
42 A Szövetség vezetıségének tagjai: dr. Antal Z. László, Leidinger Dániel, Kovács Lajos, Marosvölgyi Kata, 
Oláh András, Jávor Ferenc. 
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azt a szándékukat is, hogy a kibocsátás semlegesítésére és a helyi szintő programok 

támogatása érdekében ún. Klímaalapot hoznak létre. A szövetség tagjai: Albertirsa, 

Hegyvidék, Hosszúhetény, Küngös, Pilis43, Pomáz, Szekszárd, Tápióbicske, 

Tápiószentmárton, Tatabánya, Vecsés, Wekerle telep. Közülük Tatabányának, 

Pomáznak és Hosszúheténynek44 van jelenleg a képviselıtestület által elfogadott 

klímastratégiája. Az önkéntes alapon mőködı szén dioxid - semlegesítı rendszer” ebben 

az évben kezdi el mőködését a Tatabányai Kistérségben. A Szövetséghez idén 

szándékozik csatlakozni Gyenesdiás, Vác, és Keszthely önkormányzata. A Szövetség 

mőködése során a települési önkormányzatokat célozza meg, létrehozva a klímaköröket. 

Az érdemi munka a késıbbiekben itt folyik, együttmőködve a helyi vezetéssel. A 

klímatudatosság növelését helyi szinten a Szövetség elsısorban az oktatás-nevelés – a 

tevékenység akár az iskolákban is folyhat45 – útján gondolja el, úgy, hogy az 

értékrendszer a fı. 

Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége: a Szövetséget 2006-ban alapította 

Sümeg, Gyöngyös, Szolnok, Hódmezıvásárhely46, Gödöllı, Nyíregyháza, Veszprém, 

Mórahalom, Óbuda-Békásmegyer, Szombathely, Jászberény, Sajólád, Leányfalu, 

Budapest önkormányzata, kiemelten közhasznú szervezetként, melynek székhely 

Óbudán van. A Szövetségnek jelenleg huszonnégy tagja van. A Szövetség célja az 

energiahatékonyság növelésére irányultan a környezetvédelem, ismeretterjesztés, 

nevelés és oktatás, az egész társadalmat érintı és az egyéni közös érdekeket is képviselı 

szolgáltatás, melyet tagjainak és a tagjain keresztül széles körben minden 

állampolgárhoz eljuttat. Ez a szolgáltatás magában foglalja az ismeretterjesztésen, 

nevelésen, érdekképviseleten és érdekvédelmen keresztül a hatékony 

energiagazdálkodás széles körő elterjesztését és színvonalának fejlesztésére irányuló 

tevékenységeket is. Céljának eléréséhez többek között segíti az önkormányzatok 

                                                           
43 Pilisen klímabarát üzlet mozgalom indult meg, tavaly. A programban részt vevı üzletekben a vásárlók nem 
találnak nylon-zacskókat, csak papírból, és lebomló mőanyagból készülıket, továbbá az élelmiszerek hőtése, 
tárolása során, a gyümölcsök árusításakor egyaránt figyelnek az energiatakarékossági, klímavédelmi 
szempontokra. A program az elsı egy évben abszolút sikert aratott a településen. További információk: 
www.klimabarat.hu. 
44 Hosszúhetényben néhány család az élelmiszer-önellátás megvalósítása érdekében tesz komoly lépéseket, újra 
létrejött a helyi piac, az iskolában pedig egy tankert, ahol a gyerekeknek megpróbálják újból átadni az 
élelmiszertermeléssel kapcsolatos tudást. In: Fehérváry Krisztina: Nem élhetünk úgy, mint eddig, interjú Antal 
Z. Lászlóval. Megjelent a Magyar Demokrata címő folyóiratban, 2010. 02. 28-án. Valamint lásd még: Lélegzet, 
XVII. évfolyam, 250. szám, 2007. tavasza. P. 14-18. A klímaparadoxon - interjú Antal Z. Lászlóval. 
45 A programsorozat neve: Nyílt-tér-hét. 
46 A Hódmezıvásárhelyi Kistérségben megvalósult megújuló energiákkal a komplex, energialiberalizált közepes 
városi fenntartható energia és környezetgazdálkodás mintaprojekt. Lásd: Dely László: Az önkormányzatok és a 
lakosság viszonya az energiaellátáshoz; Intelligens Energiarendszerek, Budapest, 2007. 
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energiamenedzsmentjének kialakítását, a tudományos, kutató tevékenységet, az 

önkormányzati képviselık, és közalkalmazottak – köztisztviselık továbbképzését e 

téren. A Szövetség elnökei Bús Balázs, és Hiesz György. 

V. AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK ELENA-PROGRAMJA 

Az Európai Beruházási Bank – továbbiakban az angolszász mozaikszóval élve: EIB – 

ELENA-programja nem az egyetlen, a fenntartható vidékfejlesztést támogató program az 

Európai Unióban. Nem az egyetlen, viszont a legunikálisabb. A települések számára megnyíló 

finanszírozási lehetıségek e téren – az ELENA-t nem számítva, a Strukturális Alapok hazai 

Operatív Programjait tekintetében: 

$ Környezet és Energia Operatív Program 4.3 – megújuló alapú térségfejlesztés: 

6.000.000.000.-Ft értékő mintaprojektekre, 2009. októberétıl. 

$ Regionális Operatív Program 7 régió – klaszter menedzsment szervezetek: - 

10.900.000.000.-Ft értékő projektekre, 2009. októbertıl. 

A Strukturális Alapok hazai Operatív Programjainak módosításával, 2009. májustól az ERDF 

4%-nyi összege felhasználható lakóépületek energetikai korszerősítésére, és 2015 után is 

felhasználható visszaforgatható pénzügyi alapok létrehozására. Energiahatékonysági 

felmérést, valamint annak kifüggesztését Európában már 330 önkormányzat 10 000 

középületére oldották már meg eleddig, ingyen. A legfontosabb lépések érintik a végsı 

energia-felhasználás csökkentését, a karbonkibocsátás csökkentését, a helyi villamos és 

hıenergia termelést, úgy, hogy a viszonyítás éve mindig az 1990-es. Emisszió számbavételi 

intézkedések egyébként lehetnek életciklus-alapúak, valamint helyi jellegőek. 

Az Európai Bizottság és EIB 2009. decemberében hirdette meg European Local Energy 

Assistance47 programját, azért, hogy megkönnyítsék helyi szinten, a beruházási tıkének a 

fenntartható energiagazdálkodás felé áramlását. Az igénylı önkormányzatoknak 

rendelkezniük kell Fenntartható Energia Cselekvési Tervvel, Klímavédelmi Tervvel. A 

jelentkezési eljárás két szintbıl áll: elıjelentkezésbıl, és jelentkezésbıl. Az elıjelentkezés 

                                                           
47 Részletesebben lásd: European Investment Bank - ELENA, European Local Energy Assistance, summary 
sheet. Printed, and published in Luxembourg, December, 2009. Továbbá az elıbbi dokumentum melléklete: 
ELENA FAQ. Végül Juan Alario - az Európai Beruházási Bank Igazgatóhelyettesének elıadása, Városi 
energetikai és klímaváltozási programok: Az ELENA-pénzügyi eszköz címmel, 2009. 12. 14-én. Az ELENA 
által támogatott projektek alsó összeghatára € 50.000.000. Ennél kisebb projekteket érdemes más hasonló 
projekttel együtt kezelve „csoportosítani”. A projekt elıkészítés ideje maximum 3 év lehet. Az ELENA program 
a beruházás értékének legalább 25-szörösét várja el hasznosulási faktorként.  Azaz a beruházás összértéke a 
támogatási összeg 25-szöröse kell, hogy legyen. 
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formai kötöttségektıl mentes, mindössze a következı információk megadása kötelezı: a 

tervezett beruházási program rövid leírása, valamint a tervezett megvalósítás rövid leírása, a 

tervezett költségek, a technológiai segítség hatálya, összege, és legfıbb szükségletei. Az 

Európai Beruházási Bank két héten belül válaszol a levélre, és pozitív válasz esetén lehet 

kitölteni a jelentkezési formanyomtatványt. A formanyomtatvány kérdéseket tartalmaz a 

jelentkezı azonosítására, helyzetére, a beruházási program bemutatására, költségbecslésre, és 

a megtérülési mutatókra, a technológiai segítségnyújtással, vagy a projekt kidolgozási 

szolgálattal kapcsolatos munkálatok leírása. Az Európai Beruházási Bank befogadja a kitöltött 

formanyomtatványt, esetlegesen hiánypótlásra szólít fel, majd elızetes költségbecslést készít, 

és jóváhagyást kér az Európai Bizottságtól, azután (pozitív válasz esetén) megkezdıdik a 

szerzıdéskötési eljárás, és a projekt megvalósítása megkezdıdhet. A tıkebiztosítási 

megállapodás lényeges elemei: három évnél nem tarthat tovább, általános és speciális 

részekbıl áll, míg a mellékletekben fel kell tüntetni a becsült költségvetést, a program 

megvalósításának részletes leírását, és az egyéb szükséges tényezıket. A kifizetés ütemezése 

a következık szerint zajlik: 40% a kezdetkor, a közbensı jelentés, majd a végsı jelentés 

elfogadása után 30-30%. Minden hatodik hónapban jelentéstételi kötelezettség áll fenn. A 

közbensı jelentést a 18. hónapban szükséges megtenni. Ebben a kezdetektıl fogva az összes 

lényeges mutatószámot fel kell tüntetni. Míg a végsı jelentést a befejezéstıl számított egy 

hónapon belül meg kell tenni. Ebben a teljes megvalósítási idıszakra, valamint az egyes 

pénzügyi mutatókra ki kell térni, különösen a leverage faktorra. Az elızetes jóváhagyása a 

külsıs szerzıdéseknek, vagy alvállalkozói szerzıdéseknek, 200 000 eurós összeghatár felett, 

vagy adott esetekben az alatt is, benne kell legyen a jelentésekben. 

A beruházások által érinthetı területek a következık: energiahatékony, vagy (részben) 

megújuló energiával mőködı szociális lakások, köz, vagy magánépületek építése, utcai, vagy 

közlekedési világító berendezések, megújuló energiaforrások integrálása a meglévı épített 

környezetbe, decentralizált kogenerációs erımővek építése, nagyon energiahatékony 

tömegközlekedési buszok üzembe állítása, elektronikus, vagy kevés károsanyag-kibocsátású 

hajtómővel mőködı közlekedési eszközök használata, és elektronikus jármővek használata, 

energiahatékonyság szempontjának érvényesítése a városi teherszállítási logisztikában is, 

energiahatékony infrastruktúra kiépítése, energiahatékony IT-megoldások alkalmazása, 

alternatív hajtóanyagú jármővek számára töltıállomások hálózatának kiépítése, stb. 
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A szelekciós kritériumok: az alkalmas jelölt egy részes államból érkezzen, a beruházási 

programja legyen megfelelı, és banki értelemben véve hitelképes, pénzügyi és technológiai 

kapacitásai alapján legyen megfelelı jelölt, a tervezett beruházás feleljen meg a 20/20/20 

kritériumoknak48, az EU fenntartható energiahasználati elvárásainak, természetesen 

figyelembe véve a technológiák jelenlegi állását, és így tovább. A beruházásnak jelentıs 

pozitív hatása kell legyen a helyi, vagy regionális fejlıdésre, szükség van a fejlesztésekben 

persze a helyi közösségekre is. Az RE&EE49 piac fejlıdésének korai szakaszaiban az EU-n 

belül a résztvevık megosztják egymás között a kedvezı technológiai gyakorlatokat. Ebben az 

esetben is érvényesül a szubszidiaritás elve50. A technológiai segítség néven, minimum 10%-

os önerı mellett támogatható projekt részek: megvalósíthatósági és piac-tanulmányok, üzleti 

tervek, energia auditok, közbeszerzési eljárásra, vagy szerzıdéskötésre való felkészülés, 

szükséges (pénzügyi ügyintézıi) többletszemélyzet biztosítása, egyéb szükséges beruházások, 

például informatikai jellegőek. Az EIB-nak többek között meg kell gyızıdnie a közbeszerzési 

eljárás átláthatóságáról, az arányosság követelményének teljesülésérıl, a tökéletes pénzügyi 

menedzsment meglétérıl, a diszkrimináció-mentességrıl, a nemzetközileg elfogadott 

standardok tiszteletben tartásáról, valamint az érdekkonfliktusok hiányáról. 

  

                                                           
48 GHG kibocsátás csökkentés - a megújulók részarányának növelése - az energiahatékonyság növelése. 
49 Ismételten csak angolszász rövidítést alkalmazva: renewable energy & energy efficiency – vagyis megújuló 
erıforráson, vagy energiahatékonyságon alapuló iparágak. 
50 Vagyis, amennyiben a beruházást egy másik EU-s támogatási programból sokkal eredményesebben lehetne 
támogatni, akkor abból kell támogatni, vagy meg kell indokolni, hogy miért kérnek mégis az ELENA-tól 
támogatást. 
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