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ELŐSZÓ
Mindannyian tudjuk és sajnos személyesen is tapasztaljuk, hogy 
Földünk éghajlata jelentős változáson megy át, a szélsőséges 
időjárási viszonyok már mindennapjaink részévé váltak.   A 
klímaváltozás mérséklésének lehetősége azonban i   van a 
kezünkben.   A klímaváltozás elleni küzdelemben közösen kell 
részt vennünk így adhatunk hatékony választ a környeze   
kihívásokra. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a 
Környeze   és Energiahatékonysági Opera  v Program keretében, 
2016.szeptember 1-jétől 2018. április 30-ig „Komárom-Esztergom 
megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási pla  orm 
létrehozása” címmel, 30 millió Ft uniós támogatásból egy 
nagyszabású klímavédelmi programot valósíto   meg.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ez már nem az első ilyen jellegű projektünk, ami azt is 
igazolja, hogy az önkormányzat elköteleze   a környezetvédelem melle  . 2014-ben a megyék 
közül elsőként készíte  ük el a 2014-2020 közö    időszakra vonatkozó új Környezetvédelmi 
Programunkat, majd 2015-ben csatlakoztunk Áder János köztársasági elnök által támogato   
„KLÍMAVOKS” klímavédelmi összefogáshoz is. Örömmel jelentem, hogy 2017 évben pedig 
a TOP 3.2.1. „Önkormányza   épületek energe  kai korszerűsítése” tárgyú pályázatán is 
eredményesek voltunk, így több mint 26 millió Ft uniós forrásból a megye területén működő 
helyi fejlesztési stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek Fenntartható Energia és 
Klíma Akciótervei (SECAP) is elkészülhetnek. Erőfeszítéseinket a Virtuális Erőmű program 
keretében „klímatudatos önkormányzat” díjjal is elismerték 2018-ban.

Tudjuk azonban, hogy nem elég stratégiákat és programokat alkotni.  Fontos, hogy 
változtassunk az emberek gondolkodásmódján is! Ehhez hatékony szemléle  ormálás kell, 
amit nem lehet elég korán elkezdeni. A megyei önkormányzat hivatalán belül létrehoztunk 
egy  tkárságot, melynek az a feladata hogy működtesse a megye releváns környezetvédelmi 
szervezeteit tömörítő éghajlat-változási pla  ormot, szemléle  ormálási akciókat szervezzen 
és a projekt keretében megszerze   ismereteket minél szélesebb körben terjessze is. A 
 tkárságot és a pla  ormot hosszútávon szeretnénk működtetni, mozgásban tartásukkal, 

tevékenységük révén továbbra is a közbeszéd tárgyává kívánjuk tenni a klímaváltozást, nem 
utolsó sorban pedig forintra váltani a stratégia célkitűzéseit. E tájékoztató füze  el szeretnénk 
felkelteni érdeklődésüket a klímaváltozás iránt. Reméljük sok hasznos információval is 
szolgálhatunk. 

Célunk, hogy váljanak szövetségeseinkké, partnereinkké célkitűzéseink megvalósítása során. 
A Komárom-Esztergom Megyei Klímastratégia és a projekt teljes szakmai anyaga letölthető a 
megyei önkormányzat honlapjáról: www.kemoh.hu

Popovics György
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke
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BEVEZETŐ
Az éghajlatváltozásról
Mí g egy é vszá zaddal korá bban a termé sze   kincseink és nyersanyagaink kimerí thetetlennek 
tű ntek, ma má r lá tjuk, hogy ez közel sincs í gy: egyre nagyobb problé má t okoz a túlzo   
fogyasztásunk é s a környezetszennyezés. Nem csak az erő forrá sok felé lé se, hanem az azokbó l 
elő á llí to   termé kek hulladé kká  vá lá sa is vá ltozatos problé má k forrá sa. A termé szetbe 
visszaju  ato   hulladé k lebomlá sa –annak mennyisé ge és ö sszeté tele mia    is– egyre nagyobb 
gondot okoz. Vizeink, termő fö ldjeink é s a  szta levegő  pó tolhatatlanok, mindennapi életünk 
azonban ezek megú julá sá t egyre jobban veszélyezte  .

Az é ghajlatvá ltozá s (vagy klí mavá ltozá s) a Fö ld klí má já nak tartó s é s jelentő s mé rté kű  
megvá ltozá sá t jelen  . Ez napjaink egyik meghatározó, a föld egész lakosságát érintő kihí vá sa, 
melynek fő  oka az ú n. ü veghá zhatá sú  gá zok (továbbiakban Ü HG) lé gkö ri mennyisé gé nek  
nagy mértékű nö vekedé se.

Az üvegházhatás a fö ldi hő há ztartá s egyik termé szetes eleme, melynek lényege, hogy 
a napból a föld légkörébe behatoló sugárzás a föld felszínéről visszaverődik és az energia 
nem jut vissza maradéktalanul a világűrbe, mert egy részét a légkör nem engedi ki. 
Hőcsapda keletkezik, akárcsak egy üvegházban. A nap sugarait a légkörben feldúsuló 
ü veghá zhatá sú  gá zok (a legjelentő sebbek a ví zgő z, a szé n-dioxid, a metá n, a dinitrogé n-oxid) 
visszasugározzák, globális felmelegedést okozva. Az emberisé gnek jelentő s szerepe van az 
Ü HG-k megnö vekede   kibocsá tá sá ban.

 1. ábra: Az éghajlatváltozásról: Klímabarát Települések Szövetsége módszertana 

Az éghajlatváltozás jelenleg ismert következményei1 
A globális éghajlatváltozás á  ogóan veszélyezte   a mai, és még sokkal erősebben az eljövendő 
generációk éle  eltételeit és általában a természetet. Biológiai, társadalmi és térbeli kihatásai 
ezért komoly kihívást jelentenek az emberiségnek.  

1Forrás: KBTSZ módszertan
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2. ábra: A jégsapka és gleccserek olvadásának látható következményei egy Perui gleccseren,
forrás: környeze   tanácsadó irodák hálózata

A klímaváltozás következtében az élővilág éle  eltételei is alapjaiban változnak meg. Növényi 
és álla   élőhelyek tűnnek el, ezáltal szegényedik a föld biológiai sokfélesége. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) felmérése szerint a klímaváltozás csak 2000-ben 150.000-nél több 
halálos áldozatot követelt, többek közö   a hőség, az áradások és a terjedő betegségek mia  . 
A világszerte okozo   anyagi kárt csak a 2002-es évre nézve 55 milliárd dollárra becsülték. Ez az 
összeg a biztosítótársaságok számításai szerint néhány év ala   a többszörösére emelkedhet. 
Az éghajlatváltozásból adódó ellátási nehézségek, elsősorban a  szta ivóvízhez való 
hozzáférés szociális és katonai konfl iktusok okozói lehetnek. Az Egészségügyi Világszervezet 
prognózisa szerint növekedni fog azoknak az embereknek a száma, akik betegségeknek 
(pl. malária, dengue-láz, sárgaláz és az agyhártyagyulladás különböző fajtái) és a víz által 
terjeszte   kórokozóknak (pl. kolera) lesznek kitéve, valamint gyakoribbá válnak a hőség mia   
előálló halálesetek is. Súlyos betegségek egész sora fog a klímaváltozás mia   gyakrabban 
fellépni és gyorsabban terjedni.

 Magyarországot érintő hatások: 

3. ábra:  Az é ghajlatvá ltozá s vá rható  hatá sai Magyarorszá gon,
forrás: Klímabarát Települések Szövetsége módszertan
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A fen   ábra jól összefoglalja az éghajlat-változás hazai hatásait. A hő hullá mok é s forró  
napok szá má nak nö vekedé se az arra é rzé keny csoportok kö ré ben (gyermekek, fi atalok, 
idő sek, szí v- é s é rrendszeri problé má kkal kü zdő k) az egé szsé gü gyi problé má k gyakoribbá  
vá lá sá t é s hő hullá mok idejé n a halá lozá sok gyakorisá gá nak nö vekedé sé t eredmé nyezhe  . 
A hő hullá mokkal szembeni vé dekezé s é rdeké ben az ö nkormá nyzatnak együ   kell mű kö dnie 
a helyi egé szsé gü gyi szervezetekkel. A szé lső sé ges idő já rá si esemé nyek gyakorisá gá nak 
nö vekedé sé vel a terü le   é s helyi igazgatá si szerveknek fel kell ké szü lniü k az intenzí v, nagy 
erejű  szé llel já ró  viharok, szé lső sé ges csapadé kesemé nyek okozta elö nté sekbő l fakadó  ká rok 
megelő zé sé re, illetve elhá rí tá sá ra. Együ   kell működni a katasztró favé delem szerveivel é s 
ellá tni az á ltaluk kijelö lt feladatokat. A mező gazdasá g – amelle  , hogy az ü veghá zhatá sú  
gá zok kibocsá tá sá nak egyik jelentő s 
forrá sa – az é ghajlatvá ltozá s hatá sainak 
jelentő sen kite   á gazat. A gyakoribbá  
vá ló  hosszú , szá raz, csapadé kmentes 
idő szakok, helyenké nt a belví z, vagy 
ú j ká rtevő k megjelené se pedig olyan 
kihí vá sok elé  á llí thatjá k a mező gazdasá g 
szereplő it, amelyek a jelenlegi termelé si 
szerkezet é s mó dszerek ú jragondolá sá t 
tehe  k szü ksé gessé .  

Komárom-Esztergom megye kite  ségei
Komárom- Esztergom megye az éghajlat-változás nega  v hatásait tekintve az elkövetkező 
15-20 évben az országos átlaghoz képest sokkal előnyösebb helyzetben van. Ez azonban nem 
zárja ki a lakosság és az i   élők felelősségét, sőt éppen ellenkezőleg! 

A megye kite  ségei:
• Megváltozo   a csapadékeloszlás: a lehulló eső éves átlaga nem változo  , azonban az 

időszakok és azok gyakorisága igen. Így a megye völgyeiben a villámárvíz, azaz a nagyon 
rövid idő ala   lehulló nagy mennyiségű csapadék kockázata sokszorosára nő  . 

• A megye ivóvízkincse, annak mennyisége és minősége az egyik legjelentősebb természe   
erőforrása. Ezt védeni kell, különösen a porózus kőzetek közt húzódó karsztvizeket, illetve 
a szintén sérülékeny Duna men   par   szűrésű vizeket. 

• A hőhullámok a megyében is megjelentek, hatásaik leginkább a 18 év ala    fi atal és 60 év 
fele    idős korosztályt érin  k. A lakosság egyharmada ebbe a korosztályba sorolható, így 
védelmük kiemelt fontossággal bír. 

• A gyorsan érkező, nagy széllökésekkel járó viharok a lakóépületeket veszélyezte  k, az 
elavult ingatlanok tető és falszerkezetének karbantartása, felújítása elsődleges feladat. 

Országos tervek és stratégiák
Az éghajlatváltozás káros hatásaira való felkészülés nem a megye egyedüli feladata: ahogyan 
minden lakónak kötelessége megóvni saját és gyermekei jövőjét, az egyénnél magasabb 
szinteknek is támogatniuk kell a célok elérését. Így épülnek egymásra az országos stratégiai 
dokumentumok, melyek meghatározzák  a jövőképet, a célokat és az azok eléréséhez 
szükséges intézkedéseket.   Ilyenek például a Nemze   Éghajlat-változási Stratégia, illetve 
a Nemze   Épületenerge  kai Stratégia. Az országos szintet köve   a megyei stratégiák 
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kidolgozása, melyek a megyére jellemző, megyespecifi kus igényeket, a megye általános 
állapotát hivato  ak felmérni. A kutatások eredményeképpen a megyei klímastratégiák az 
általános és a megyében jelentkező, 
vagy várható klímakockázatokat, 
és az üvegházhatású gázkibocsátási 
tényezőket kezelő javaslatokat és 
célokat fogalmaznak meg.  A települési 
stratégiák feladata a megyei szinten 
megfogalmazo   célok helyi, kis terüle   
egységekre történő lefordítása, és a 
célok elérését szolgáló tevékenységek 
megfogalmazása helyi szinten.

A projekt célja 
A „KEHOP-1.2.0-15-2016-00021 „Komárom-Esztergom Megyei Klímastratégia készítése és 
éghajlat-változási pla  orm létrehozása” című projekt általános célja, hogy a társadalmi, 
gazdasági és ökológiai rendszereket a jelenlegi és a várható jövőbeli éghajlathoz és annak 
hatásaihoz igazítsuk úgy, hogy lehetőleg csökkentsük a nega  v hatások mértékét és /vagy 
megkönnyítsük a kármentesítés tervezését. Vagyis a fő cél a megye alkalmazkodóképességének 
növelése, az ellenálló-képesség kialakítása. Fontos, hogy az alkalmazkodás elvei általánosan 
beépüljenek a megye településeinek döntéshozatali folyamataiba.  Ez ala   azt értjük, 
hogy az alkalmazkodás különféle szakpoli  kai területei (úgy, mint a közlekedés-szervezés, 
iparfejlesztés, stb.) á  ogó módon jelenjenek meg a döntéshozatalban, nem pedig különálló 
alkalmazkodási intézkedésekként. A projekt három fő eleme a megyei klímastratégia 
elkészítése, a megyei éghajlat-változási pla  orm létrehozása, és  szemléle  ormálási 
tevékenységek megvalósítása.

4. ábra:  A megye épületeinek viharok általi veszélyeztete  sége, 
forrás: Nemze   Alkalmazkodási Térinforma  kai Rendszer (NATéR) 
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A klímastratégiáról
A megyei klímastratégia elkészítése során három olyan nagy területet sikerült azonosítani, 
melyek a megye üvegházhatású gáz kibocsájtásának túlnyomó többségéért felelnek. Ezek a 
következők: 

• a lakosság energiafogyasztása 
• az ipar tevékenysége és energiafogyasztása 
• a közlekedés

LAKOSSÁG

5. ábra: A  villamos áram fogyasztás alakulása Komárom- Esztergom megyében 2015-ben,
KSH adatok alapján

A megye villamos-energia fogyasztása éves szinten 1 695 166 ezer kilowa  órát (kWh) tesz 
ki, melyhez 610 259 tonna CO2 kibocsátás párosul. Az éves 610.000 tonna szén-dioxid 
kibocsátás igen magasnak mondható, a magas érték oka a fosszilis (azaz szén, tőzeg és lignit 
tüzelésű) erőművek  száma és a hazai villamos-energia kiszolgáló infrastruktúra állapota. 

További kiemelt célok: 
• a klímaváltozás ellen tenni akaró és tenni képes szervezetek bevonásával az éghajlat-

változási pla  orm hosszú távú és eredményes működtetése
• a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányza   Hivatalon belül egy éghajlat-változási 

pla  orm  tkárság létrehozása
• a lakosság megismertetése a klímaváltozás problémájával, környeze   szemléle  ormálás 

a lakosság valamennyi korosztályának bevonásával
• a települési önkormányzatok megismertetése a klímaváltozás problémájával
• várható klímahatások számbavétele, határon átnyúló hatások fi gyelembe vételével
• széles társadalmi konszenzuson alapuló klímastratégia készítése, konkrét problémákat 

kezelő beavatkozási javaslatokkal, amit a helyi lakosság, a civilek, a gazdaság és az 
államigazgatás szereplői magukénak éreznek és meg is kívánják valósítani. 
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Földgázfogyasztás tekintetében a lakosság és a szolgáltató szektor áll az első helyen. Az éves 
CO2 kibocsátásuk 389.219 tonna.

A teljes energiafogyasztást (azaz a villamos energia, a földgáz és tűzifa fogyasztást) fi gyelembe 
véve  elmondható, hogy a lakosság éves CO2 kibocsátása: 430 647,58 tonna, míg az iparé 
457.134 tonna  . Nem nehéz tehát belátnunk, hogy a helyi lakosok éppen olyan mértékben 
tehetnek az ÜHG (Üvegházhatású Gáz) kibocsátás csökkentéséért, mint éppen  vállalkozások. 

IPAR

Ellentétben a helyi lakosokkal, az ipari cégeknek a legnagyobb kibocsátási tényezője nem 
az energiafogyasztásukhoz fűződik, hanem egyéb gyártási folyamataikhoz, melyek alapján 
992.737,86 tonna szén-dioxidot ju  atnak éves szinten a levegőbe.
Szemléltetésképpen, ha ezt a mennyiséget egy 21 tonnás terhelhetőségű klasszikus 
teherautóra kívánjuk feltenni, 42 273 db-ra lenne szükségünk, az egymás mögé állíto   
kocsisor pedig 709 km hosszú lenne. 

Miért is van ez? 

2010-ben Komá rom-Esztergom megye ipari termelé sé nek 98,6%-á t a feldolgozó ipar te  e ki, 
melynek értéke az ado   évben a válság utóhatásainak következtében 3,7%-kal ese   vissza. 
Az ipari termelé st dö ntő en a gé piparba tartozó  vá llalkozá sok tevé kenysé ge befolyá solta, 
melyek 2010 I. fé lé vé ben 907,3 milliá rd forint termelési értéket állíto  ak elő (az ipari 
produktum 85%-át).2

6. ábra: Komárom- Esztergom megye iparának teljesítménye a 2016-os évben. Forrás: KSH

2Forrás: KSH, Komárom- Esztergom Megyei Klímastratégia



Komárom-Esztergom megyei klímastratégia 2017-2030

2017-2030
8

Az ipar válság utáni erősödése 2017-ig folytatódo  , s várhatóan a klímastratégia középtávú 
spektrumában (2030-ig) továbbra is kiemelt szerepet tölt be a megye gazdasági életében. 

A fent leírt információk alátámasztják a villamos áram fogyasztásnál is érzékelt adatokat, a 
viszonylag magas energiaigényű jármű- és gépgyártás a megyében jelentős ipari szereplőkkel 
van jelen, melyek teljesítménye alapvetően meghatározza a CO2 kibocsátási potenciált. 

KÖZLEKEDÉS

A megyében jelentős a tranzit forgalom, több nemzetközi közlekedési folyosó is átszeli, 
érin   a megyét, ahogyan azt minden jelentősebb megyei stratégiai és környezetvédelmi 
dokumentum is bemutatja.  Az M1-es autópálya, az északi határkapcsolatok, a főút hálózat 
és a sűrű településhálózat mia   kimagasló a közutakon mért forgalom aránya.

7. ábra: Komárom- Esztergom megye közlekedésből eredő kibocsátásának megoszlása a 2016-ban. 
KSH alapján: Saját szerkesztés

2015-ben a megyében 75 685 db benzinüzemű és 25 820 db dízel üzemű járművet 
regisztráltak. A megye járműállománya alapján jóval alacsonyabb jármű km teljesítmény 
lenne indokolt, de a megye közlekedés-földrajzi helyzete drasz  kus gyorsforgalmi, nemzetközi 
forgalmat generál, Budapest vonzáskörze   hatása egyértelműen beépül a sta  sz  kákba. A 
közlekedés így, mint látható, önmagában viszonylag magas, 256 813 tonna CO2 kibocsátással 
rendelkezik. A sta  sz  ka alapján elmondható, hogy az országos átlag fele    megyei kibocsátás 
legnagyobb szeletét hasonló arányban az egyéni és a teherszállítás adja. Az összetétel oka 
az M1 autópálya jelenléte, valamint a megyei határátkelők szerepe, melynek köszönhetően 
hatalmas átmenő forgalmat érzékelhetünk a fő közlekedési vonalakon.

Mit tehetünk ez ellen? 
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A megye célkitűzései
A fentebb azonosíto   problémák alapján, a megyei klímastratégiában a következő célok 
kerültek megfogalmazásra: 

Á  ogó célok:
• A megye sérülékenységének csökkentése 2030-ig, klímakite  ségének mérséklése 

adaptációs intézkedések által.
• A megye klímaadaptációs felkészülésének növelése rendszeres kampányok, 

szemléle  ormálási intézkedések lefolytatásával, 2025-ig éves rendszerességgel.

E célkitűzés esetében az üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentésére és a már 
megjelenő éghajlat-változási hatásokra történő felkészülésre kell akcióterveket kidolgozni és 
végrehajtani. 

Bár, mint korábban már jeleztük, a megye klímahatások tekintetében alapvetően szerencsés 
helyzetben van, e  ől függetlenül jelentős kockázatoknak van kitéve, ezek a következők: 

Nega  v klímahatások: hőhullámok (emelkedő tendencia, de az országos átlag ala   ), építe   
környezet kockázata- a várható viharkárok mia  , árvizek és villámárvizek, aszály, karsztvíz-
kincs kite  sége, valamint a természe   környezet kockázatai (pl. erdőtüzek) 

Jelentős helyi ÜHG kibocsátási tényezők kialakulása: A lakossági és nagyipari 
energiafogyasztás növekedése, valamint az átmenő és a helyi közú   forgalom kibocsátásának 
várható növekedése. 

A megyei klímastratégia fontosabb intézkedési javaslatai az á  ogó célok megvalósítására:

• A megye releváns környeze   szereplőit tömörítő Komárom-Esztergom megyei éghajlat-
változási pla  orm működtetése

• Szemléle  ormálási tevékenységek (Oktatási intézmények klíma szempontú tanórai 
támogatása, lakossági energiatakarékossági kampányok megvalósítása, az év diák 
energiahatékonysági menedzsere program megvalósítása)

• Megyei klímatudatossági tudásbázis készítése (jó gyakorlatok összegyűjtése)
• Villámárvizeknek kite   területek felmérése, kiemelt természe   területek klímavédelmi 

tervének kidolgozása 
• Kampány és segítség nyújtása települési hőségriadó tervek készítésére
• Nagyipari ÜHG kibocsátás csökkentését célzó energiahatékonysági beruházások 

megvalósításának ösztönzése
• Alterna  v hajtásláncú közlekedésről szóló ismere  erjesztő anyag összeállítása

A részletes célrendszer és az egyes akciók a klímastratégia negyedik fejezetében olvashatók

A klímastratégiában részletesen olvashatók olyan célok, melyek a megye helyi értékeit 
kívánják megvédeni, így például:

• NATURA-2000 területek és természe   értékek védelmére vonatkozó terv kidolgozása, 
kistérségi-városi szinten 2030-ig

• 2025-ig az árvízi védelem fokozása, elöntések csökkentése
• A Rám-szakadék bioszférájának és természe   kincseinek megőrzése
• A tatai Öreg-tó kiemelt fontosságú vizes élőhely fl órájának és faunájának megőrzése
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• Neszmélyi szőlőkultúrák megőrzése, a környéket érintő klímahatások felmérése 2019-ig
• A bábolnai agrárgazdaságot érintő klímahatások vizsgálata
• Komárom és a komáromi  Duna holtágak, belterüle   tavak (Rüdiger tó, Szőnyi halastó) és 

természe   értékeinek védelme, klíma adaptációs szempontú felmérése és a szükséges 
intézkedések megtétele. (iszapmentesítése, vízminőségek javítása, továbbá a holtágak 
esetében élőhelyek rehabilitációja)

• Esztergom történe   városközpontjának megőrzése a klímakockáza   kite  ségektől

Környeze  udatos életmód 
Ahogyan korábban már felvázoltuk, a lakosság, így az olvasó is, helyi szinten nagyon sokat 
tehet a helyi értékek védelméért, saját környezetszennyezésének csökkentéséért, végső 
soron a klímaváltozás mérsékléséért.

Fenntartható fogyasztás 
0-km-es élelmiszerek:
Bizonyára sokan szere  k a vilmoskörtét és különféle déli gyümölcsöket télen is fogyasztani. 
Ahogyan a szemfüles olvasók már ráérezhe  ek a megelőző fejezetek alapján, e termékeknek 
van egy káros mellékhatása: a hosszú út és a szállításukkal járó káros-anyag kibocsátás amíg 
pl. Dél-Amerikából  eljutnak a boltok polcaira. A nulla kilométeres élelmiszerek lényege, hogy 
igyekezzünk a helyi termelésű élelmiszereket és idénygyümölcsöket előnyben részesíteni, 
hiszen a hosszú utaztatás megspórolásával máris sokat tehetünk bolygónkért. Nem beszélve 
arról, hogy általában a hazai termékek frissebbek, s nem töltenek heteket egy konténerben, 
míg eljutnak a bevásárlókosarunkba. 

Tudatos közlekedés:
Beszéltünk arról is, hogy miért fontos a tudatos közlekedés, de mégis mennyit spórolunk 
kibocsájtásban és az üzemanyagszámlán ha nem az autót választjuk? Nehéz összehasonlítani 
egy autót használó és egy csakis tömegközlekedéssel járó család kiadásait. Bár a 
tömegközlekedésnek és a vonat/távolsági busz jegyeinek ado   az ára, az autós költségek 
a kocsi  pusától, korától, stb. függően széles keretek közö   változhatnak. Éppen ezért 
vegyünk egy átlagosnak mondható autót, egy 5 éves 5 ajtós Ford Focus-t, 2.0-s motorral 
és 145 lóerős teljesítménnyel. Az autó mellé vegyünk egy négytagú családot, ahol mindkét 
gyerek fi atalabb 14 évesnél. A család egy átlagos hétköznapon összesen 20 km-t tesz meg a 
városban, és hétvégenként is ak  v életet élnek, átlagosan 100 km-t utaznak (szombaton és 
vasárnap együ  ). A számítás során a jelenleg átlagosnak mondható 346,8 forintos benzinárat 
ve  ünk fi gyelembe. Ne felejtsünk el még egy fontos tényezőt: az autó fenntartási költségei 
nem függenek a  ól, hányan ülnek az autóban, ugyanennyit kell fi zetni akkor is, ha csak egy 
vagy két ember használja. Így pedig már egészen más a helyzet. Két felnő   esetén például 
a tömegközlekedés közel 190 ezer forin  al kerül kevesebbe éves szinten, mintha saját autót 
tartanának fenn. Ebben az esetben ez az a többletköltség, amit a kényelemért cserébe 
kifi zetnek az autóhasználók.3 A gondolatmenethez nem ve  ük hozzá azonban a kerékpározást, 
mint alterna  vát, vagy a környezet-tudatos hibrid és elektromos autók lehetőségeit sem. A 
gázüzemű autókon túl két féle elterjedt alterna  v hajtásláncú járműről beszélhetünk:

A BEV (Ba  ery Electric Vehicle), azaz  sztán elektromos hajtásláncú jármű. 

3 Forrás: Bankmonitor
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A PHEV (Petrol-hybrid electric vehicle) autók, azaz a hibrid meghajtású járművek 

Felmerül a  sztán elektromos járműveknél egy kérdés: range anxiety, azaz a félelem a jármű 
(viszonylag szűkös) hatótávolságától. A legtöbb pusztán elektromos jármű hatótávolsága 100 
és 140 km közé tehető 100% akku kapacitás melle  . A helyzet megvilágítására válasszunk egy 
akadémiai példát, mely részletesen elérhető a len   linkeken:4  A nagy átlagot megfi gyelve 
az átlagos ingázási távolság 91 km, mely vészesen az akkumulátorok tűrőképessége határán 
van. Azonban, ha fi gyelembe vesszük, hogy elektromos autót leginkább városi közlekedésre 
használunk, s általában az agglomerációból kb. 30, maximum 40 km távolságra ingázunk, 
mely Tatabánya és Esztergom esetében is helytálló példa, a helyzet már jóval elfogadhatóbb. 
Így már nem jelent gondot a kitérő, ha reggel véletlenül apuka viszi az óvodába a gyereket, 
vagy hazafelé be kell ugrani a nagymamához. Természetesen mindkét példa esetében 
feltételezzük, hogy a munkahelytől séta távolságra találunk egy szabad töltőt (vagy akár a 
munkahelyünk mélygarázsában is), amelyen szabadon tölthető az elektromos autó. Hibrid 
meghajtású járművek esetében nincs ilyen jellegű probléma, ám az elektromos hajtásnak 
köszönhetően jelentősen csökkenthető a városi környezetszennyezés. 

A Környeze  udatos háztartás
A tudatos háztartás vezetése a boltban kezdődik, hasonlóan a 0 km-es termékek gondolatához, 
a következőket kell fi gyelembe venni: 

A KÖRNYEZETTUDATOS VÁSÁRLÁS 12 PONTJA: 

1. A pénzeddel szavazol!
A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted, mit és kit támogatsz, mit nem. Nem kell 
támogatnod a környezetszennyezést, vegyszerezést, gyermekmunkát, a buta, káros és 
felesleges dolgok tömeges gyártását.

2. A szemét a legdrágább!
A szemét értelmetlen pénzkidobás Neked és terhelés a környezetnek: mindig gondold 
végig, mennyit dobsz majd ki abból, amit megveszel.

3. Cetli
Vásárlás elő   írd össze, mire van szükséged. A nagy üzletek profi  módszerekkel csábítanak 
felesleges pénzköltésre. Ne hagyatkozz „polctrükkökre”.

4. Helyben
A nagy bevásárlóközpontok helye   vásárolj piacon, vagy helyi boltban. Kutasd fel a jó 
helyeket.

5. Mennyi műanyagot viszel haza?
Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol. Válaszd az egyszerűen 
csomagolt árukat. Keresd a visszaváltható, illetve újrahasznosíto   csomagolást.

6. Keresd az erede  t!
Ne dőlj be a szép külsőnek és a vicces szlogeneknek: kerüld a nem természetes 
alapanyagból, vegyszerek segítségével, gyárilag előállíto   ételeket.

4 h  p://ec.europa.eu/eurostat/sta  s  cs-explained/index.php/Sta  s  cs_on_commu  ng_pa  erns_at_regional_level 
illetve: h  ps://www.por  olio.hu/gazdasag/munkaugy/latvanyos-terkep-igy-ingazik-munkaba-a-magyar.258213.html
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7. Olvasd el a címkéket! 
Az élelmiszerek és kozme  kumok rengeteg káros (és felesleges) anyagot tartalmazhatnak. 
Ne kezeld magad vegyszerrel, se kívülről, se belülről, ha vegyszer nélkülit is kaphatsz.

8. Erőszakmentes szépség
Válassz olyan kozme  kumokat, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem 
tartalmaznak álla   eredetű anyagokat. 

9. Tartós használat!
Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása és kidobása energiapazarlással és 
környezetszennyezéssel jár.

10. Frisset
Friss, hazai idényzöldséget és gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több  zezer kilométert 
utaztato  , mesterségesen érlelt, agyoncsomagolt és tartósíto   áruk helye  .

11. Helyi termékeket vegyél
Keresd a lakóhelyed közelében készülő dolgokat. Így a helyi környezetedet támogathatod, 
valamint kevésbé járulsz hozzá a szállítással járó környeze  erheléshez.

12. Nem mindegy!
Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, hogy 
ki állítja elő, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül.

Az emberi fogyasztás során rengeteg szemét keletkezik, így a vásárlást és a tudatos fogyasztást 
követő lépés a keletkező hulladék hatékony, szelek  v gyűjtése.  A szelek  v gyűjtés nem cél, 
csupán eszköz. Ha élünk a külön gyűjtés lehetőségével értékes nyersanyagokat ju  atunk 
vissza a körforgásba. A háztartásokban különféle termékek és csomagolásaik válnak 
hulladékká, ezek jó része alkalmas hasznosításra, így külön gyűjtésükkel lehetővé tesszük 
azok ismételt feldolgozását. A legnagyobb mennyiséget az élelmiszerek és a fogyasztási 
cikkek csomagoló anyagai (papír, műanyag, üveg, fém és italos kartondoboz csomagolás), 
valamint az újságpapír teszik ki. Ha mindent szépen szelektálnánk, alig kerülne valami 
a hulladéklerakóba (szemé  elepre). Sajnos jelenleg azonban a helyzet tótágast áll és a 
háztartási hulladék kb. 70%-a kerül hulladéklerakóra, s mindössze 17%-át szelektáljuk.5 A 
szelek  v hulladékgyűjtésről az egyik legnagyobb téveszme, hogy a hulladékokat begyűjtésnél 
összeön  k. Ennek oka a hiányos kommunikáció és az emberek lustasága. Könnyebb ezzel 
a kifogással eltolni magunktól a szelektálás plusz feladatait, mint tudatosan vásárolni, 
komposztálni és hetente eljárni a gyűjtőszigetre. 100 hulladékhasznosító cég munkája a 
bizonyíték arra Magyarországon, hogyan hasznosítják az egyes hulladékokat. A jelenlegi 
helyzet arra világít rá, hogy a hulladék megelőzése nagyobb prioritást kell, hogy élvezzen 
a hulladékgazdálkodásban! Ez papíron már megvalósult, a gyakorlatban sajnos fordíto   a 
helyzet. Fokozo   fi gyelmet kell fordítani bevásárlásainkra, hogy tényleg csak a szükséges 
dolgokat vegyük meg és ha megvesszük, ügyeljünk, milyen csomagolásban van, illetve melyik 
országban készült. A kertben és a konyhában keletkező növényi eredetű zöldhulladék (zöld 
javak) helyben komposztálással hasznosítható a legjobban, környeze   szempontból ugyanis 
alaptörvény, hogy szállítani, kezelni nem érdemes.6

5 Források Eurostat és h  p://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelek  v/ 
6 Forrás: kornyezetbarat.hu
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Energiatudatos áram és vízfogyasztás 
Az energiafogyasztásnál már felvillantásra kerültek apróbb prak  kák az energiatudatosság 
kapcsán, most részletesen is bemutatásra kerülnek. Fontos, hogy nem a nagy beruházást 
és költségeket igénylő termékeket kívánjuk i   bemutatni, hanem az úgyneveze   „fi lléres”, 
tudatossággal eszközölhető megoldásokat. 

Áram:
LED világítás: 
• Akár 80-90%-kal kevesebb energiafogyasztás: radikálisan csökkenő energia-felhasználás, 

egy jó 3-4wa   teljesítményű led izzó megvilágítás minőségben képes kiváltani egy 60 
wa  os izzót.

• 50x hosszabb éle  artam: 30-50 ezer órás világítási éle  artam szemben a halogén izzók 
3-5 ezer órás kapacitásával. Emelle   a LED jobban tűri a gyors le és felkapcsolásokat, míg 
a halogénizzók váltakozó terhelés melle   könnyebben kiégnek 

• Nagyobb fényerő: minőségi, jól megválaszto   LED fényforrással a korábbinál jobb 
megvilágítási szintet kapunk, a korábban említe   fogyasztáscsökkenés melle  

• Kedvező fényspektrum, nincs káros, a szemet bántó UV és IR sugárzás

Ha a meleg víz előállítása villanybojlerrel történik o  honában, érdemes a berendezés 
rendszeres vízkőtlenítését elvégezni, mert a fűtőszálra rakódo   vízkő csökken   a hatásfokot. 
Villanybojler használata esetén egy hozzá kapcsolt kollektoros  rendszer nagyon gyors 
megtérülést hoz, persze ez egy jelentős beruházás. Ha klímát használunk, próbáljuk meg 
azokra a helyiségekre korlátozni a használatot, amiben elengedhetetlen a kényelemhez, 
pl. a hálószobában a nyugodt éjszakai alváshoz. Nem feltétlenül kell 20 fok, kísérletezzük 
ki a hőfokmaximumot, amiben még jól érezzük magunkat. Készülékeink standby módban 
is fogyasztanak minimális áramot, e  ől legegyszerűbben egy kikapcsolható elosztóval 
válhatunk meg. Azokban a helyiségekben, ahol nem tartózkodunk, kapcsoljuk le a világítást, 
illetve inkább helyi világítást használjunk pl. olvasáshoz, mint fényárban ússzon az egész 
szoba.

Főzés:7

A korszerű energiagazdálkodás tükrében fontos szabály, hogy minden olyan főzési műveletet, 
amire van célkészülék (pl. kávéfőzés, vízmelegítés), azzal készítsük el. Pl. a tojásfőzőben sokkal 
hamarabb és kevesebb energiafelhasználással megfő a tojás, mint a főzőlap és egy külön 
edény felfűtésével. A villamos serpenyők és főzőedények jobb hatásfokúak, gyorsabbak. 
A magas teljesítményű gyors főzőlap ugyan időt takarít meg, de több energiát használ 
el. Ha a lábas alján túlér a gázláng vagy a főzőlap, akár 30%-al több energiát használunk 
el – feleslegesen. Kisebb átmérőjű főzőlapon ugyanaz a mennyiségű étel ugyan hosszabb 
idő ala   készül el, de energiatakarékosabb. Ha az étel felforrt, vegyük kisebb fokozatra a 
főzőlapot. Légkeveréses edényben akár 30-50%-kal kevesebb energiafelhasználással 
főzhetünk. A főzőlap munkafelülete legyen mindig  szta, szennyeződésmentes, mert így 
érhető el a legjobb hőátadás. A sütőt is tartsuk mindig  sztán, hiszen a  szta sütő jobban 
visszaveri a hőt, így ezáltal is takarékoskodhatunk az energiával. Amit lehet, azt célszerű 
kuktafazékban, gőznyomás ala   főzni, 30-40%-os idő- és energia megtakarítást érhetünk el. 
Javasolt a kuktát gyorsan felfűteni, s azután egészen kicsire lehet kapcsolni a főzőlapot. A 
zöldségeket ne főzzük bő lében, inkább csak pároljuk – ez egészségesebb is. Ha több ételt 

7 Forrás: Energe  kai Tudástár- www. energiapedia.hu
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akarunk sütni, célszerűbb egyszerre, vagy egymás után megsütni őket, így a sütő újbóli 
felfűtésének energiáját megspórolhatjuk. A sütő ajtaját ne nyitogassuk, csak ha feltétlenül 
szükséges. Az étel elkészülte elő   5-10 perccel kikapcsolhatjuk a sütőt, hiszen a sütőben van 
még annyi tartalék energia, ami készre sü   az ételt. A gazdaságos kihasználtsághoz való teljes 
töltés eléréséhez célszerű több étkezés edényeit összegyűjteni. Az előmosogató programot 
fu  assuk le, ez az erősen szennyező ételmaradékokat feloldja. Ha az edények kevésbé 
szennyeze  ek, elég rövid programmal, mérsékelt hőmérsékleten elmosogatni.  Az edények 
helyes elhelyezése a mosogató térben: nagyobb darabokat az alsó részben kell elhelyezni, 
és a  sz  tandó edények minden oldalát el kell érnie a mosogatóvíznek, tehát a forgó kerék 
karját a forgásban ne akadályozzuk.

Energiatakarékos fűtés: 
Az első, egyben legolcsóbb lehetőség, ha télen elgondolkozunk, tényleg kell e 24 fok a 
lakásban, vagy 22 is elég. A pár fokos különbség már jelentős fűtési energia megtakarításokhoz 
vezethet. Ne fűtsük túl a lakást! A helyiségek nappali vagy éjszakai hőmérsékletének 
szabályozásával sok energiát lehet megtakarítani. A szezon elején gondoljuk át, hogy az 
egyes helyiségek rendeltetésszerű használata milyen hőfokot igényel. A lakás helyiségeit 
a tényleges használat idejére fűtsük erre a hőfokra. Ezt a célt a fűtési rendszert vezérlő 
termosztátok, illetve a fűtőtesteken lévő termoszta  kus szelepek beállításával érhetjük el. 
Ismert adat, hogy 1 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérséklet 5-6 százalékkal csökken   az 
energiafelhasználást. A nappaliban 20 fok, a gyerekszobában 22 fok is lehet, a hálószobában 
viszont elég, ha 18 fokot tartunk. Nappal a hálószobában nemigen tartózkodunk, éjszaka 
pedig egészségesebb, kellemesebb az alvás, ha nincsen meleg. A fürdőszobában 22 fok az 
ak  v időszakokban megfelelő hőmérséklet, nap közben pedig lejjebb csavarhatjuk a fűtőtest 
szabályozását.  Általános tanács, hogy előbb vegyünk fel egy pulóvert, és azután fontoljuk 
meg a hőfok növelését. Több fokot is spórolhatunk, ha nem pólóban vagyunk o  hon. Ha 
a megszoko   24 fokról 20 fokra szállítjuk le a hőmérsékletet, akár 24%-kal is csökkenhet 
a fogyasztásunk. Megéri átállítani szokásunkat. Ne szárítsunk radiátoron, és ne tartsunk 
o   semmit! Ezzel szabaddá tesszük a meleg levegő áramlását, és jobb lesz a hőérzetünk, 
mintha csak szivárogna a meleg. Emelle   célszerű megvizsgálni a szigetelést is. Ez kezdhető 
a legegyszerűbben az ablakoknál. Tegyük oda a kezünket, ha „húz” az ablak, azaz beáramlik 
a hideg levegő a nyílászárók melle  , akkor a csere elő   érdemes megpróbálkozni az 
ablakok/ajtók pontos beállításával. A radiátor mögé alufólia, vagy egyéb hővisszaverő réteg 
felhelyezésével a fal jelentősen kevesebb energiát nyel el, így több meleg marad a szobában. 
Ezzel 5-6%-os megtakarítás is elérhető.

Szellőztetés:
Az energiatakarékosság egyik legjelentősebb területe, mivel akár évi 20% többletkiadáshoz 
is vezethet a nem megfelelő szellőztetés. Gyakran, de csak pár percig szellőztessünk, 
hogy a falak, berendezési tárgyak ne hűljenek le. Párás időben lehetőség szerint ne 
szellőztessünk. Aki tehe  , csináljon kereszthuzatot a lakásban, így pár perc ala   az egész 
lakás levegőjét kicserélhe  . A folyamatos légcsere nyáron is szükséges, ám ezt célszerű 
éjszakai szellőztetéssel megoldani, és a nappali meleg levegőt nem beengedni. Nyáron a 
legkézenfekvőbb hővédelem az árnyékolás. A jó árnyékoló a nap energiájából keveset enged 
át, sokat ver vissza, és a kevés elnyelt energiát is a külső térbe sugározza. A redőny a söté  tés 
melle   kiváló szigetelő, tehát télen nem engedi kiszökni a meleget, ahogy a zsalugáter sem. 
A söté  tő függönyök szintén hasznos szigetelők, különösen a régi ablakok által kiengede   
hőmennyiséget segítenek visszaszorítani.
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Vízhasználat:
Célszerű a tele töltö   fürdőkád helye   gyakrabban a zuhanyozást választani, hiszen míg az 
előbbivel 100-150 liter vizet, az utóbbival 50-70 liter vizet használunk el. A WC öblítéséhez kiválóan 
alkalmas az eső- vagy a fürdővíz, így ezek összegyűjtésével megspórolhatunk öblítésenként 
kb. 10 liter csapvizet. A vízcsap csepegése, a WC tartály szivárgása azonnali beavatkozást 
igényel, hiszen egyetlen csöpögő csappal havi 150-200 liternyi vizet pazarolhatunk el. Érdemes 
egykarú csaptelepet használni, hiszen rengeteg víz kárba megy, mire a kétcsapos csaptelepen 
beállítjuk a megfelelő hőmérsékletű vizet. Perlátor (a vízsugárhoz levegőt kever) beépítése 
akár 50%-os megtakarítást is eredményezhet. A jobb minőségű csaptelepekben gyárilag 
benne van, de utólag is beszerezhető. 
Az elektromos melegvíztárolókat 
célszerű külön mért villamos-energiával 
működtetni. Ha nyaralni megyünk, 
vagy hosszabb ideig nem tartózkodunk 
o  hon, mindenképpen kapcsoljuk ki a 
vízmelegítő készüléket, legyen az villany- 
vagy gázüzemű. A legtakarékosabb 
meleg víz előállítást napkollektorral 
érhetjük el.

Helyi szintű jó gyakorlatok
Az alábbiakban bemutatásra kerülő projektek mindegyike a megye klímakite  ségét hivato   
csökkenteni, vagy a várható nega  v klímahatásokhoz való alkalmazkodást könnyí   meg. Ezek 
melle   sok esetekben a szén-dioxid kibocsátás is csökken helyi szinten, így bátran ajánljuk az 
olvasó számára a projektek weboldalainak részletes végigböngészését is. 

Tát és Tokod településeken alkalmazo    csapadékvíz elvezetési, hasznosítási megoldások: 
Tát és Tokod települések önkormányzatai közösen kívánják megoldani a térség visszatérő  
problémáját egy pályázat keretében. A településeken az elmúlt időszakban egyre gyakoribb 
problémát jelent a magas talajvíz. Figyelembe véve, hogy az éghajlatváltozás mia   a térségben 
a jövőben gyakrabban várható hirtelen és nagy mennyiségű csapadék, a probléma tovább 
súlyosbodik. A két település területén a váratlan csapadékterhelés mia   számos elöntési 
esemény következe   be, részben a még nem teljes körűen és megfelelően kialakíto  , vagy 
hiányzó vízelvezető rendszer mia  .  A fenntarthatóság azonban a csapadékvíz kezelésével 
kapcsolatban ke  ős célt jelöl ki, a károk elkerülése melle  , a csapadék hasznosítását is 
lehetővé tevő rendszerek kiépítését és üzemeltetését. A két településen azonban számos 
olyan településrész van, ahol a csapadékvíz-elvezetés vagy visszatartás nem megoldo  . 
Táton főleg a vízgyűjtő terület sekélyebb részén és az Únyi-pataktól nyugatra eső területeken, 
Tokodon pedig szinte a település teljes területén új tervekre, a megváltozo   időjárási 
körülményekhez igazíto   közmű-méretezési módszerre van szükség. Hozzávetőlegesen 
húsz kilométernyi gyűjtőhálózat hiányzik, melynek a kialakításáról, paramétereiről még elvi 
szinten sem áll rendelkezésre kidolgozo   komplex megoldási javaslat. A projekt célja ezért 
egy olyan mintaértékű modell létrehozása, mely nemcsak rövid, hanem hosszabb távon is 
segítséget nyújt a megfelelő csapadékvíz-elvezető/hasznosító rendszer tervezéséhez, és 
a beruházásokhoz szükséges döntésekhez. További részletek i   érhetők el: h  p://tat.hu/
csapadekviz_hu/ 
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Biogáz üzem Tatabányán: 
Az AVE Tatabánya Hulladékhasznosító K  -t 2011 áprilisában alapíto  a az AVE Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt., valamint Tatabánya Megyei Jogú Város 
Önkormányzata azzal a céllal, hogy a Dubnik-völgyi hulladéklerakó térségében biogáz-
termelésre, kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra alkalmas hasznosítási rendszert 
építsenek ki és üzemeltessék, miután a térségben keletkező, jelentős mennyiségű rothasztható 
anyagokból biogáz előállításán keresztül történő energiatermelés már évek óta foglalkozta  a 
az önkormányzatot, illetve a Zrt-t. A 2,9 milliárdos beruházással megvalósuló biogáz üzem 
– melyhez több mint 956 millió Ft-os támogatást nyertek el a beruházók az Új Széchenyi 
Terv uniós pályázatán –2013 júliusától gondoskodik a térségben keletkező mezőgazdasági, 
feldolgozóipari melléktermékekből, kommunális szennyvíziszapból és a szükséges 
mennyiségű silókukoricából biogáz előállításáról, abból villamosenergia termeléséről, s 
az így keletkező hő minél op  málisabb mennyiségének hasznosításáról. További részletek 
elérhetők: h  p://avetatabanyabiogaz.hu/index.php/a-projekt/71-a-biogazuezemrol 

Energiatakarékossági demonstráció: 
Az épület alapfunkciója szerint megújuló és alterna  v energiafelhasználási lehetőségeket 
bemutató épület. A beépíte   technológiák kiválóan illeszthetők be egy eleve nagyon 
alacsony energia felhasználású, passzívház kialakítású épületbe, amely így lehetőséget 
biztosít a Létesítménygazdálkodási menedzser (Facility Manager) képzésen belüli energe  kai, 
fenntarthatósági elemek bemutatására, oktatására is.  A teljes videó i   érhető el: h  ps://
www.youtube.com/watch?v=mmWbkPIjrAA 

FELHASZNÁLT IRODALMAK:
h  ps://bankmonitor.hu/cikk/sajat-auto-vagy-tomegkozlekedes-  zezreket-
sporolhatunk-ha-jol-valasztunk/
letöltés ideje: 2018.02.15 13:34

h  p://www.kothalo.hu/kiadvanyok/klima.pdf 
letöltés ideje: 2018.02.15 13:40

h  p://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelek  v/ 
letöltés ideje: 2018.02.15 12:00

h  p://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-04032013-BP/EN/
8-04032013-BP-EN.PDF 
letöltés ideje: 2018.02.15 11:45 

h  p://energiapedia.hu/energiamegtakaritas-  ppek 
letöltés ideje: 2018.02.15 10:00

h  p://tat.hu/csapadekviz_hu/ 
letöltés ideje: 2018.02.15 9:00

h  p://avetatabanyabiogaz.hu/index.php/a-projekt/71-a-biogazuezemrol 
letöltés ideje: 2018.02.15 16:00

h  ps://www.youtube.com/watch?v=mmWbkPIjrAA 
letöltés ideje: 2018.02.15 20:00
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KOMÁROM ESZTERGOM 
MEGYEI ÉGHAJLAT VÁLTOZÁSI

PLATFORM TAGJAI
• Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 2800 Tatabánya Fő tér 36.
• Nemze   Agrárgazdasági Kamara KEM Szervezete, 2890 Tata Zsigmond udvar Ady E. u. 13.
• Nemze   Pedagógus Kar, 1085 Budapest József körút 63.
• Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Terüle   Bizo  sága, 8200 Veszprém Vár u. 37.
• Edutus Főiskola, 2800 Tatabánya Stúdium tér 1.
• Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat, 2800 Tatabánya Fő tér 6.
• Tata Város Önkormányzata, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
• Komárom Város Önkormányzata, 2900 Komárom Szabadság tér 1.
• Bábolna Város Önkormányzata, 2943 Bábolna Jókai u. 12.
• Lábatlan Város Önkormányzata, 2541 Lábatlan József A. u. 60.
• Tát Város Önkormányzata, 2534 Tát Kossuth L. u. 15.
• Kisbér Város Önkormányzata, 2870 Kisbér Széchenyi u. 2.
• Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség, 2800 Tatabánya Komáromi út 16. II. em
• Dorogi Környezetvédelmi Egyesület, 2510 Dorog Hősök tere 13.
• Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség, 2890 Tata Kazinczy F. u. 3.
• Zöld Sziget Kör Tata, 2890 Tata Kazinczy F. u. 3.
• Máriahalmi Faluvédő Egyesület, 2527 Máriahalom Petőfi  u. 9.
• Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, 2800 Tatabánya Fő tér 4.
• Klímabarát Települések Szövetsége, 1531 Budapest, Pf.: 98.
• Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, 2890 Tata Bercsényi u 1.
• ÉFOÉSZ - Értelmi Sérültek és Segítőik Egyesülete Komárom-Esztergom Megye, 

2800 Tatabánya Síkvölgy
• Esőemberekért Egyesület, 2890 Tata Fürdő u. 24.
• MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület, 2800 Tatabánya Kossuth L. u. 106.
• Vértesi Erdő Zrt., 2800 Tatabánya, Dózskert u. 63.
• Pilisi Parkerdő Zrt., 2025 Visegrád Mátyás Király u. 4.
• Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 

2800 Tatabánya Bárdos L. u. 2.
• Tatabányai Szakképzési Centrum, 2800 Tatabánya Fő tér 4.
• Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32.
• Richter Gedeon Nyrt.  Dorogi Fióktelep 2510 Dorog, Esztergomi u 27.  
• Vértesi Erőmű Zrt. 2841 Oroszlány Pf.: 23
• József A   la Megyei Könyvtár, 2800 Tatabánya, Fő tér 2.
• Nyergesújfalu Város Önkormányzata, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth. L. u. 104-106.
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A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI 
KLÍMASTRATÉGIA TERVEZÉSÉBEN

AKTÍVAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK, SZEMÉLYEK

• Kovács Lajos elnök, Klímabarát Települések Szövetsége 1126 Budapest, Böszörményi út 24

• Komárom-Esztergom Megyei Önkormányza   Hivatal (Borsó Tibor megyei közgyűlési 
alelnök, Petrikné Molnár Erika főosztályvezető, Hummel Rudolf osztályvezető) 
2800 Tatabánya,  Fő tér 4.

• Hanyuné Krausz Szilvia osztályvezető, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, 
Tatabányai Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

• Csonka Péter Tájegységvezető, Duna-Ipoly Nemze   Park Igazgatóság 
Gerecsei Természetvédelmi Tájegység, 2890 Tata, Baji út 12.

• Németh József igazgató, Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9021 Győr, Árpád út 28-32.

• Havrán-Tóth Bernade   környezetvédelmi referens, 
Komárom Város Önkormányzata, 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

• László Ferenc kirendeltség-vezető, Tatai Közös Önkormányza   Hivatal 
Neszmélyi Kirendeltsége, 2544 Neszmély, Fő út 129.

• Oláh András környezetvédelmi és klímavédelmi referens, 
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.

• Nemesi Krisz  na osztályvezető, Richter Gedeon Nyrt., 2510 Dorog, Esztergomi út 27.

• Selmeczi Pál, mb. főosztályvezető-helye  es, Magyar Bányásza   és Földtani Szolgálat
Nemze   Alkalmazkodási Központ Főosztály, Klímavédelmi, Kutatási és Tervezési Osztály, 
1145 Budapest, Columbus u. 17-23

• Dr. Fodor János Hivatalvezető, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Tatabányai Járási Hivatal, 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.

• Emődi Ferencné Hivatalvezető, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Oroszlányi Járási Hivatala, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

• Molnárné dr. Taár Izabella Hivatalvezető, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, 
Komáromi Járási Hivatal, 2900 Komárom, Szabadság tér 1. 

• Marton Boldizsár, építésügyi és városüzemeltetési ügyintéző, 
Dorog Város Polgármesteri Hivatala, 2510 Dorog Bécsi út 79-81.

• Dinnyés István polgármester, Lábatlan Város Önkormányzata, 
2541 Lábatlan,  József A. u. 60.

• Vereczkei Judit tankerüle   igazgató, Tatabányai Tankerüle   Központ, 
2800 Tatabánya, Győri út 29.
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ÓVODAI, ÁLTALÁNOS ISKOLAI ALSÓ ÉS FELSŐ 
TAGOZATOS RAJZ PÁLYÁZATOK DÍJAZOTTAI

ÓVODAI RAJZPÁLYÁZAT
1. Horváth Nelli Zsófi a - Komáromi Tópar   Óvoda, Nyuszi csoport
2. Szatai Léna, Ujvári Dániel - Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde Nagycsoport
3. Katona Luca - Kertvárosi Óvoda, Tatabánya

Különdíjasok:
Mocsai Kiscsillag Óvoda, 2911 Mocsa, Csillag u. 2.
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde, 2837 Vértesszőlős, Múzeum út 43.
Nyergesújfalui Napsugár Óvoda, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 57.
Stankovics Júlia - Turul Óvoda, Nyuszi Csoport, Tatabánya 
Geiszler Gergő - Református EGYMI, Tatabányai Tagintézmény
Králik Hanna Lili - Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde Óvoda utcai Telephely, Ka  ca Csoport
Stefanek Amanda - Pilismaró   Mesevár Óvoda, Nagycsoport
Steindl Anna - Esztergomi Aranyhegyi Óvoda

ÁLTALÁNOS ISKOLAI RAJZPÁLYÁZAT
ALSÓ TAGOZAT

1. Egri Noel, Fekete István Általános Iskola, Bakonysárkány
2. (megosztva): Ocskay Bori , Solymos Dorka Baráth Benedek, Sárberki Általános Iskola, Tatabánya
3. (megosztva):  Gálosi Dorka, Babits Mihály Általános Iskola, Esztergom

Egri Dávid III. Béla Általános Iskola, Tát

Különdíjasok:
Udvardi Péter, Fekete István Általános Iskola, Almásfüzítő 
Koppány Kata, Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom 
Bodrogai Márton, Arany János Általános Iskola, Lábatlan 
Fenyves Dóra, József A   la Általános Iskola, Esztergom 
Grúber Eszter, Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom 
Héri Tina Kamilla, Pápay József Általános Iskola, Nagyigmánd 
Nagy Anna Mária ,Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom 
Horn Lilla, Német Nemze  ségi Általános Iskola, Kecskéd 
Lalus Luca, III. Béla Általános Iskola, Tát

ÁLTALÁNOS ISKOLAI RAJZPÁLYÁZAT
FELSŐ TAGOZAT

1. Bakos Kata, Német Nemze  ségi Általános Iskola, Tarján
2. Gábor Napsugár, Német Nemze  ségi Általános Iskola, Tarján 
3. Zsemberi Máté, Német Nemze  ségi Általános Iskola Kecskéd 

Különdíjasok:
Vincze Balázs, József A   la Általános Iskola, Esztergom
Dorsich Hanna, Német Nemze  ségi Általános Iskola, Kecskéd
Koppi Csilla, Kernstok Károly Általános Iskola, Nyergesújfalu
Mihelik Sára, Kernstok Károly Általános Iskola, Nyergesújfalu
Hársasi Gabriella, Bozóki Mihály Általános Iskola, Pilismarót
Kovács Valéria, József A   la Általános Iskola, Esztergom
Balig Flórián, József A   la Általános Iskola, Esztergom
Sturm Melani, József A   la Általános Iskola, Esztergom
Budai Ketrin, Füzes Utcai Cigány Nemze  ségi Általános Iskola, Tatabánya
Ruska Zétény, Szent István Német Nemze  ségi Általános Iskola, Baj
Egri Elizabet , Simor János Általános Iskola, Bajna
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KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE KIÍRT 
FOTÓ ÉS AZ ÉV DIÁK 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI MENEDZSERE 
PÁLYÁZATOK  

FOTÓPÁLYÁZAT

1. Mécses Arnold
Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Esztergom

2. Kántor Balázs
Jókai Mór Gimnázium, Komárom

3. Koncz Enikő
Tatabányai Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági és Informa  kai 
Szakgimnázium, Komárom

AZ ÉV DIÁK ENERGIAHATÉKONYSÁGI
MENEDZSERE PÁLYÁZAT

1. Molnár Laura Viktória
TSZC Szent Imre Gimnázium és Szakgimnázium, Esztergom

2. Meszlényi Pál
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Esztergom

3. Máté Olivér
TSZC Bláthy O  ó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Tata

KÜLÖNDÍJ: 
Tenk Vanessza
Hamvas Béla Gimnázium, Oroszlány
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