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Rövidítések 
BEI: Baseline Emission Inventory – Kiindulási kibocsátásleltár 

EnM(S): Energy Management (System) – Energiairányítási rendszer 

(G)CoM: (Global) Covenant of Mayors for Climate and Energy – Polgármesterek (Globális) Éghajlat- és 
Energiaügyi Szövetsége 

ICLEI: Local Governments for Sustainability – Helyi Önkormányzatok a Fenntarthatóságért 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change – Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 

JRC: Joint Research Centre – Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja 

MEI: Monitoring Emissions Inventory – A kibocsátásleltár nyomonkövetése  

RVA: Risk and Vulnerability Assessment – Kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés 

SEAP: Sustainable Energy Action Plan – Fenntartható Energia Akcióterv 

SECAP: Sustainable Energy and Climate Action Plan – Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 

ÜHG: Üvegházhatású gázok 

 

  



 

5 

Fontosabb fogalmak 
Az alábbi fogalmak nagy része az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának 
támogatásával, a 653522 sz. támogatási szerződés keretében megvalósult RESIN – Climate Resilient Cities and 
Infrastructures (Az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenálló városok és infrastruktúrák) nevű projekt 
számára készült szójegyzékből származik. Az eredeti változat megtalálható a projekt honlapján: www.resin-
cities.eu/resources/deliverables. 

 

Alkalmazkodó-
képesség 

Rendszerek, intézmények, emberek és más szervezetek azon képessége, amivel 
alkalmazkodnak az esetleges veszélyekhez, kihasználják a lehetőségeiket, vagy reagálnak 
cselekedeteik következményeire

1
. 

Éghajlati 
előrejelzés 

Az éghajlatrendszer szimulált válasza a klímamodellekből nyert, jövőben várható becsült ÜHG 
és aeroszol-kibocsátás vagy koncentráció mértékére

2
. 

Energia-
szegénység 

Egy háztartás azon képességének hiánya, hogy hozzáférjen a biztonságos, a háztartás 
szükségleteit kielégítő és megfizethető fűtési, hűtési, világítási és egyéb 
energiaszolgáltatásokhoz. Az EU energiaszegénységgel foglalkozó megfigyelőközpontja 
(Energy Poverty Observatory) meghatározott négy elsődleges energiaszegénységi mutatót, 
amelyek a következők: a háztartásban élők saját bevallásuk szerint nem tudják időben fizetni a 
fenntartási költségeket, saját bevallásuk szerint télen képtelenek melegen tartani otthonukat, 
a kiadásaiknak nagyon kis részét költik energiára (a nemzeti mediánérték kevesebb, mint felét, 
ami arra utalhat, hogy kevesebb energiát fogyasztanak, mint amire szükségük van - ezt hívjuk 
„rejtett energiaszegénységnek”), illetve a kiadások nagyon nagy része megy el energiára (a 
nemzeti mediánérték több, mint kétszerese, bár egyes vélemények szerint szerencsésebb 
lenne a 10%-os mutató használata, azaz ahol a háztartás jövedelmének 10%-ánál többet kellet 
az energiára fordítani, ott energiaszegénységről beszélünk

3
)

4
. Az energiaszegénység oka lehet 

a háztartás alacsony bevétele, a magas energiaárak, az épületek gyenge energiahatékonysága, 
vagy ezek kombinációja. 

Érzékenység Az éghajlat-ingadozás vagy -változás egyes rendszerekre vagy fajokra gyakorolt, akár 
kedvezőtlen vagy kedvező hatásának mértéke. A hatás lehet közvetett … vagy közvetlen

5
. 

Forgatókönyv Megalapozott leírás arról, hogy miként alakul a jövő a kulcsfontosságú tényezőkre (pl. a 
technológiai fejlődés mértéke, árak változása) és viszonyrendszerekre vonatkozó koherens és 
következetes becslések alapján

6
. 

Hatás A hatás fogalma alatt elsősorban a szélsőséges időjárási események és klímaváltozás okozta, 
természeti és emberi rendszerekre gyakorolt hatásokat értjük. Ide tartozik általában minden 
olyan hatás, ami a klímaváltozás okozta, adott időszakon belül előforduló veszélyek és a 
veszélynek kitett társadalom vagy rendszer sebezhetőségének kölcsönhatása miatt az 
emberek életét, megélhetését, egészségét, az öko-szisztémákat, gazdaságokat, társadalmakat, 
kultúrákat, szolgáltatásokat és infrastruktúrákat érinti. Megjegyzés: A hatásokra néha 
következményként vagy eredményként utalnak

7
. 

Hatásláncolat A hatásláncolatok segítenek a rendszer sebezhetőségére ható ösztönző és gátló tényezők ok-
okozati kapcsolatainak strukturálásában. A hatásláncolat megjeleníti az összefüggéseket és 
visszacsatolásokat, segít a kulcsfontosságú hatások azonosításában, leírja, hogy milyen 
szinteken fordulnak elő ezek a hatások, és milyen figyelmeztető jelei vannak a hatás 
bekövetkezésének. Segít abban is, hogy tisztázzuk és/vagy igazoljuk a sebezhetőségi értékelés 
céljait és hatókörét, illetve hasznos eszköze lehet az érdekelt felek bevonásának is

8
. 

http://www.resin-cities.eu/resources/deliverables/
http://www.resin-cities.eu/resources/deliverables/
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Hibás 
alkalmazkodás 

Olyan intézkedések, amelyek most vagy a jövőben növelhetik az éghajlatváltozásnak 
tulajdonítható kedvezőtlen események kockázatát, fokozhatják a klímaváltozással szembeni 
sebezhetőséget, vagy csökkenő jóléthez vezethetnek

9
. 

Járulékos 
előnyök 

Egy adott célkitűzésre vonatkozó eljárás vagy intézkedés olyan pozitív hatásai, amelyek más 
célokra is kiterjedhetnek, függetlenül attól, hogy mekkora az általános társadalmi jólétre 
gyakorolt nettó hatás. A járulékos előnyök gyakran véletlenszerűek és több más tényező 
mellett függnek a helyi körülményektől és az intézkedések végrehajtásának gyakorlatától. A 
járulékos előnyöket másodlagos haszonként is említik

10
. 

Kiindulási 
kibocsátás-
leltár 

A kiindulási kibocsátásleltár (Baseline Emission Inventory/BEI) megadja, hogy mennyi az 
energiafogyasztásához köthető CO2- (és CO2-egyenérték) kibocsátás az önkormányzathoz 
tartozó területen. Segít a kibocsátások fő forrásainak azonosításában és a 
kibocsátáscsökkentési lehetőségek meghatározásában

11
. Az energiafogyasztás és a kibocsátás 

csökkentése érdekében tett erőfeszítések nyomonkövetésére a BEI-t ki kell egészíteni rend-
szeres nyomonkövetési kibocsátásleltárral (Monitoring Emission Inventories/MEI). A Szövetség 
aláíróinak négyévente kell a MEI-t összeállítani, de a SECAP az éves leltárt javasolja.  

Kitettség Emberek, megélhetési módok, fajok, ökoszisztémák, környezetvédelmi szolgáltatások és 
források, infrastruktúra, vagy gazdasági, társadalmi és kulturális javak jelenléte olyan 
helyeken, amelyeket kedvezőtlenül érinthet a klímaváltozás

12
. 

Kockázat Az értékes dolgok vonatkozásában kockázatot jelentő és bizonytalan kimenetelű 
következmények lehetősége, az értékek sokszínűségének elismerése mellett. A kockázatokra 
és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés részeként (a SECAP esetében), a kockázat gyakran a 
veszélyes események vagy tendenciák előfordulási lehetőségének a hatások következtében 
való megsokszorozódására utal abban az esetben, ha ezek az események vagy trendek bekö-
vetkeznek. A kockázat a sebezhetőség, kitettség és veszély kölcsönhatásának eredménye

13
.
 

Rugalmasság A társadalmi-ökológiai rendszer azon kapacitása, amely lehetővé teszi, hogy megbirkózzon 
veszélyes eseményekkel vagy komoly zavarokkal, és úgy tudjon reagálni vagy újraszerveződni, 
hogy közben fenntarthassa a lényegi funkcióit, identitását és szerkezetét, ugyanakkor 
maradjon kapacitása az alkalmazkodásra, tanulásra és átalakulásra

14
. Bár a rugalmasságot 

gyakran kötik össze az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a hatásmérséklés 
szempontjából is fontos következményei vannak: csökkenti a fosszilis energiahordozóktól való 
függőséget és növeli az energiarendszerek ellenállóságát a jövőbeni megrázkódtatásokkal 
szemben (ld. a természeti erőforrások kimerülésének kritikus szintje), ami fontos tulajdonsága 
egy rugalmas társadalomnak. 

Sebezhetőség Hajlandóság vagy hajlam hátrány elszenvedésére. A sebezhetőség különböző fogalmakat 
foglal magába, mint például érzékenység és fogékonyság a negatív hatásokkal szemben, és a 
helytállási, alkalmazkodási képesség hiánya

15
. 

Sebezhetőségi 
mutató 

A rendszer sebezhetőségét mérő mutató. Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
sebezhetőségi mutatót általában a sebezhetőséghez kapcsolódó több mutató – súlyozással 
vagy anélkül történő – kombinálásával kapjuk

16
. 

Stressztényező
k (stresszorok) 

Olyan, gyakran nem a klímaváltozáshoz köthető, események és trendek, amelyek jelentős ha-
tással bírnak az adott rendszerre és növelhetik a klímaváltozáshoz kapcsolódó kockázatokat

17
. 

Veszély Olyan természeti vagy ember által okozott fizikai esemény vagy tendencia, illetve fizikai 
hatások potenciális bekövetkezése, amely emberéletet követelhet, sérülést okozhat vagy más 
egészségügyi hatása lehet, valamint vagyon, infrastruktúra, megélhetés, szolgáltatásnyújtás, 
és környezeti erőforrások elvesztéséhez vagy ezekben bekövetkező károkhoz vezethet (…) A 
veszély általában az éghajlatváltozáshoz köthető fizikai esemény vagy tendencia vagy ezek 
fizikai hatásai

18
. 
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Bevezető 
Együtt az integrált klíma-cselekvésért 
Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben két fő területre kell koncentrálni a globális közösség erőfeszítéseit. A 
szén-dioxid kibocsátás csökkentése és hatásainak mérséklése alapvető fontosságú a klímaváltozás lassításában, 
ugyanakkor szükség van a megfelelő alkalmazkodási intézkedések megtételére is, mert az éghajlatváltozás 
hatásait már ma is érezzük a szélsőséges időjárási események növekvő számában és más aggasztó trendek 
formájában. Sok találkozási pontja van a hatásmérséklési és alkalmazkodási intézkedéseknek, de a két irányzat 
eddig nagyrészt egymástól függetlenül fejlődött, és a kapcsolódási pontok feltáratlanok maradtak. Fentieket 
szem előtt tartva ezen útmutató egyik célja, hogy segítse a felhasználót a két irányzat közti átfedések 
feltárásában, és ezzel lehetővé tegye mindenki számára a saját közösségében az integrált intézkedést.  

A Polgármesterek Globális Klíma- és Energiaügyi Szövetsége (GCoM) a szövetséghez tartozó régiók számára 
kidolgozott egy új globális Közös Jelentéstételi Keretet, amely a hatásmérséklés és alkalmazkodás tervezését, 
ellenőrzését és a jelentéstételt egyetlen sablonban kezeli, és harmadik fókuszpontként (vagy „oszlopként”) 
beemeli az energiaszegénységet is a két fő korábbi intézkedési terület mellé. Ezek a változások lehetővé teszik a 
Szövetség aláírói számára, hogy integráltabb megközelítést alkalmazzanak a klíma akcióterveik kidolgozásában. 
A Szövetség európai aláíróinak a már meglévő, kibocsátás-csökkentést célzó Fenntartható Energia 
Akcióterveiket (SEAP) át kell alakítani Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP), és igazodni kell az új 
kibocsátás-csökkentési célkitűzésekhez és időkeretekhez, illetve integrálni kell az akciótervbe az alkalmazkodási 
intézkedéseket

i
. 

Az EU-CoM korábbi aláírói kötelezettséget vállaltak, hogy 2020 előtt kidolgozzák és bevezetik a Fenntartható 
Energia Akcióterveiket, azaz csak az energiával és klímaváltozással kapcsolatos hatásmérséklésre koncentráltak. 
2015 óta az aláíróknak már a klíma akciótervvel bővült SEAP-ot, azaz a SECAP-ot kell elkészíteniük, 
alkalmazniuk, nyomon követniük, és jelentéseket tenniük. A SECAP fő elemei:  

 Egy keretrendszer, melynek segítségével az aláírók a CO2– és egyéb ÜHG-kibocsátásukat 2030-ig 
legalább 40%-kal csökkentik

ii
. 

 Alkalmazkodási stratégia az aláíró területét érintő, klímaváltozáshoz köthető hatásokhoz.  

 Egy átfogó helyi akcióterv, amely a két fenti intézkedési irányzatot – integrált intézkedések 
felvázolásával, egyértelmű felelősségi körökkel, finanszírozással stb. – együtt kezeli. 

 A hatékony bevezetést lehetővé tévő világos nyomon követési és jelentési tervek. 

 

Megjegyzés: a Szövetséghez korábban csatlakozók, akik a 2020-as CoM célokat vállalták, továbbra is 2020-ig 
kell, hogy nyomon kövessék és jelentsék az elért eredményeket, de ezzel egyidőben elkezdhetik a 2030-ra 
kitűzött célokra vonatkozó jelentéseket is, amelyeknek a báziséve megegyezik majd a 2020-as 
célkitűzésekével. 
 

                                                           
i
 Európában ezidáig az alkalmazkodást célzó intézkedések elmaradtak számban a hatásmérséklés mögött.  2018-ig az EU-
CoM 8800 aláírója 5900 akciótervet alkotott – ezekben a 232000-et is meghaladta a hatásmérséklést szorgalmazó 
intézkedések száma, és csak 1340 foglalkozott az alkalmazkodással. 
ii
 Fontos megjegyezni, hogy a települések – a helyi viszonyok függvényében - szabadon választhatnak ambiciózusabb 

és/vagy hosszabb távra szóló célokat. A megfelelő célok kitűzésénél elengedhetetlen a mérhetőség, a megbízható helyi 
adatok és a szilárd tudományos alap. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/04/FINAL_Data-TWG_Reporting-Framework_website_FINAL-13-Sept-2018_for-translation.pdf
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Miért hasznos ez az útmutató? 
Az útmutató hiánypótló azoknak a városoknak és régióknak, akik szeretnék a már kidolgozott SEAP 
akciótervüket SECAP-ra bővíteni. Rövidebb lélegzetű, könnyen áttekinthető formában ad tájékoztatást arról, 
hogy a SECAP hogyan integrálja az alkalmazkodási és hatásmérséklési intézkedéseket a fenntartható energia- és 
klíma akciótervek tervezési folyamatába. 

Kinek érdemes használni? 
Az útmutató elsősorban a Szövetség európai aláíróinál (EU-CoM) dolgozó önkormányzati szakembereknek és az 
őket segítő tanácsadóknak készült. Főleg olyan kérdésekre koncentrál, amelyekkel a már SEAP-pal rendelkező 
települések néznek szembe, amikor a SECAP-ra való bővítés mellett döntenek. Ettől függetlenül természetesen 
bármely a témába még csak most belekóstoló aláíró település, és Szövetségen kívüli (nem aláíró) település – 
illetve a velük dolgozó szakemberek – számára is hasznos lehet a klíma akcióterv integrálását segítő útmutató, 
különösen a 3. és 5. fejezet. 

Hogyan használjuk? 
Az útmutató két fő részre különül, az egyik az EU-CoM aláíróinak szóló tanácsok (2. és 4. fejezet), a másik a 
szélesebb körben is alkalmazható, integrált klíma akcióterv tervezésére és bevezetésére vonatkozó tanácsok (3. 
és 5. fejezet). A tartalom célzottan követi a legfrissebb globális GCoM Közös Jelentéstételi Keretet és az ezen 
útmutató megírásakot még kidolgozás alatt lévő, a közeljövőben megjelenő EU-CoM jelentéstételi sablont. 

Az útmutató külön hangsúlyt fektet az alkalmazkodási intézkedésekre, mivel ez a terület új, és kevesebb 
figyelmet kapott a korábbi hatásmérséklésre összpontosító akciótervben. A SECAP kidolgozása összetett 
feladat, ezért a különböző önkormányzati osztályok közötti kommunikáció és együttműködés nélkülözhetetlen, 
különösen, hogy sok településen a hatásmérséklési és alkalmazkodási irányzatot még mindig teljesen külön 
kezelik (a közös célok ellenére teljesen különböző osztályok dolgoznak függetlenül egymástól). A 
hatásmérséklés és alkalmazkodás tervezésének összehangolása jó ötlet, de akkor van értelme a gyakorlatban, 
ha megnézzük, hogy az intézkedések hogyan hatnak egymásra. Az intézkedések közti kölcsönhatásokat 
szemléltetendő az útmutató a hatásmérséklési és alkalmazkodási intézkedések közti szinergiákat feltáró, 
európai városokból származó példákat is tartalmaz, mindegyik példa végén forrásmegjelöléssel a további 
tájékozódás céljából. 

Több, mint valószínű, hogy az útmutató nem adja meg minden felmerülő kérdésre a választ. Nem is ez a célja – 
inkább egy kiinduló pont a SECAP önkormányzati bevezetéséhez, illetve segítség az önkormányzati csapatot 
támogató külsős tanácsadók számára. Az anyagban megtalálhatóak azok az európai referenciák – online 
eszközök, módszerek, további útmutatók és esettanulmányok – amelyek segítik az útmutató témáiban való 
elmélyülést.  
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1. SEAP után SECAP: miben más a két 
akcióterv? 

Újdonságok 
Az átfogóbb és hatékonyabb klímaakció érdekében az új, globális és regionális szinten alkalmazható CoM Közös 
Jelentéstételi Keret három oszlopra épül: 

 Hatásmérséklés: a természetes és ember-okozta folyamatok ÜHG-kibocsátásának minimalizálása (kötelező) 

 Alkalmazkodás: az éghajlatváltozás következményeire való felkészülés és a problémák kezelése (kötelező) 

 Energiaszegénység: megbízható hozzáférés biztosítása a biztonságos, megfizethető és fenntartható 
energiához (az útmutató írásakor még önkéntes) 

Az alábbiakban áttekintjük, mi változott ezen a három területen. 

 

Hatásmérséklés (mitigáció) 
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése – akár energiával kapcsolatos intézkedések, megújuló 
energiaforrások bevonása vagy már hatásmérséklési kezdeményezések révén - már a SEAP-nak is központi 
eleme volt, és a SECAP-ban továbbra is az marad. Ami változott, az az, hogy az EU-CoM-hoz 2015 után 
csatlakozó aláírók a korábbi 2020-ig elvárt 20%-os kibocsátás-csökkentéshez képest 40%-os csökkentést 
vállalnak 2030-ig. A SECAP hatásmérsékléssel foglalkozó része az említett változást leszámítva majdnem 
megyegyezik a SEAP-pal – így a  már ismerős fogalmak, ld. kiindulási kibocsátásleltár (BEI) és kibocsátásleltár 
nyomonkövetése (MEI) maradnak, ahogy a jelentéstételi sablon is hasonló a korábbihoz. Alapvető különbség 
viszont, hogy a SECAP alágazatokat rendel azokhoz a fő ágazatokhoz, amelyekben az önkormányzatok 
befolyásolni tudják az energiafogyasztást, továbbá nemzeti és regionális kibocsátási tényezőket ad meg, és 
külön kezeli a zöld áram vásárlását és termelését. Mivel az új ÜHG-kibocsátás-csökkentési cél magasabb, 
határozottan ajánlott a meglévő hatásmérséklési intézkedések felülvizsgálata/cseréje vagy új intézkedések 
kidolgozása, hogy: 

 a komolyabb célok elérése érdekében magasabb kibocsátás-csökkentést lehessen elérni, 

 az intézkedések igazodjanak a jelenlegi uniós és nemzeti energia- és éghajlatpolitikai kerethez,  

 a bevezetésük támogatható legyen a már meglévő és új finanszírozási eljárások és támogatási rendszerek 
keretében,  

 ki tudjuk használni az elérhető legjobb technológiát és befektetési eszközöket (ld. zöld kötvények) és  

 elkerüljük, hogy a projektek bevezetése után nemsokkal ismét frissítenünk kelljen az intézkedéseket.  

A 2018-ban elfogadott uniós jogszabályok további (önkéntes) célokat fogalmaznak meg: az energiahatékonyság 
javítása 32,5%-kal és a megújuló energiahasználat részarányának 32%-ra való emelése 2030-ra, a jelenlegi 
szinthez képest

19
. Azt se feledjük, hogy az Európai Bizottság 2050-ig karbonsemlegessé szeretné tenni Európát, 

és az erre vonatkozó stratégia további lendületet adhat az önkormányzatoknak a még ambiciózusabb 
intézkedések bevezetésére

20
. 
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TIPP: Jelentős eredményeket érhetünk el az alábbi kibocsátáscsökkentő intézkedésekkel:  

 épületek mélyfelújításai, beleértve a pozitív energiamérleg elérését,  

 az ellenőrzőrendszerek optimalizálása és/vagy automatizálása,  

 a település kerületeinek intelligens energiahálózatba való integrálása,  

 a fűtés és hűtés fenntartható, a közelben található energiaforrásból történő biztosítása megújuló 
energiákból és/vagy hulladékhőből (ld. gyárak, adatközpontok, szennyvíztelepek, metróállomások 
stb.),  

 a sétálóövezetek szisztematikus bővítése, és gyorsforgalmi kerékpáros utak létrehozása,  

 a tömegközlekedési infrastruktúra kiegészítéseként kiterjedt töltőállomás-hálózat kiépítése az 
elektromos járművek számára,  

 a szénelnyelők, erdők és mezőgazdasági területek innovatív, hatásmérséklésre koncentráló 
területrendezése, 

 és a biogáz begyűjtése a hulladék- és szennyvízkezelő telepeken.  

 

 

Alkalmazkodás 
Míg a SEAP-ban nem kellett az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással foglalkozni, a SECAP-ban ez kötelező. 
A hatásmérsékléssel ellentétben az alkalmazkodásnál nincs egységes törekvés vagy mennyiségi határérték, 
mert a megfelelő intézkedések nagyban függnek a helyi körülményektől. Abban viszont hasonlít a két terület, 
hogy az intézkedésekhez szükség van kiindulási alapra, amit a kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó 
értékelés (RVA) biztosít. 

Az RVA részeként az aláírók azonosítják az őket érintő éghajlati veszélyeket, a veszélyforrásból eredő kockázat 
aktuális szintjét, az intenzitás és a gyakoriság várható változását. Az aktuális jelentéstételi sablonban már 
vannak javasolt sebezhetőségi és az éghajlatváltozás hatásait mérő mutatók, és eredménytáblát is találunk, 
amellyel kiértékelhetjük, hogy hol járunk a céljaink felé vezető úton

iii
. 

Ha elkészült az RVA, a további lépésekre vonatkozó követelmények hasonlóak a hatásmérséklésre vonatkozó 
követelményekhez: meg kell adni az alkalmazkodási célokat, a hozzájuk kapcsolódó intézkedéseket (pl. 
városzöldítő program) és ezek ütemezését (rövid-, közép- vagy hosszútáv), illetve rendszeresen kell értékelni, 
hogy hogyan haladunk a megvalósítással. A hatásmérséklésnél 2030-ig tart az intézkedések ütemezése, az 
alkalmazkodási intézkedések esetében azonban nem lehet ennyire konkrét időbeli határokat szabni. Az 
alkalmazkodás ütemezését a helyi körülmények ismeretében és minden egyes intézkedésre külön kéne 
meghatározni. A megfelelő ütemezés függhet a magasabb szintű céloktól, ld. Nemzetileg Meghatározott 
Hozzájárulások (Nationally Determined Contributions - NDCs), a meglévő egyéb tervektől és stratégiáktól, és 
attól az időtartamtól, ami ahhoz szükséges, hogy egy adott intézkedés kimutatható eredményeket hozzon

iv
. 

 

TIPP: A Városok Alkalmazkodását Támogató Eszköz átfogó és az EU-CoM-mal összhangban lévő útmutatást ad 
az alkalmazkodás tervezésének minden szakaszához. Az eszközt az EU-CoM és az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség közösen fejlesztette, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás európai platformjának (Climate-
ADAPT) részeként.  

 
 

                                                           
iii
 A jelentéstételi eszköz jelenleg felülvizsgálat alatt áll, az új változat 2020 elején várható. 

iv
 Az intézkedések ütemezését ne keverjük a jelentéstétel ütemezésével (amit az útmutató 4. fejezete ismertet). 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
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Energiaszegénység 
A közeljövőben minden CoM aláírónak olyan intézkedéseket is kell majd hoznia, amelyek a biztonságos, 
megfizethető és fenntartható energiához való méltányos hozzáférést biztosítják, azaz a - néha „fűtőanyag-
szegénységként” is emlegetett - energiaszegénység felszámolására törekednek. Az energiaszegénység egy 
háztartás azon képességének hiánya, hogy hozzáférjen a biztonságos, a háztartás szükségleteit kielégítő és 
megfizethető energiaszolgáltatásokhoz

21
. A megfizethetőség mérésére különböző mutatókat használhatunk: 

energiaszegénységnek számít például, ha egy háztartásban a jövedelem 10%-ánál többet kell az energiára 
fordítani vagy ha a nemzeti mediánérték több, mint kétszerese megy el energiára

22
 (ld. Fontosabb fogalmak). A 

becslések szerint 2016-ban Európában több, mint 44 millió ember nem tudta megfelelően kifűteni az otthonát 
– ez az összes háztartás 8,7%-át jelenti

23
. Az energiaszegénységet Európában eddig a világítás, fűtés, hűtés, és a 

háztartási berendezések működtetése szempontjából vizsgálták, de újabban olyan tényezők figyelembe vételét 
is fontolóra veszik, mint a mobilitás, ld. a tömegközlekedés közelsége a háztartáshoz

24
.  

Az energiaszegénység kezelése alapvető fontosságú a Párizsi Megállapodásban és a 7. Fenntartható Fejlődési 
Célban rögzített „méltányos átállás” megvalósítása érdekében (7. Cél: Megfizethető, megbízható, fenntartható 
és modern energiához való hozzáférés biztosítása mindenkinek)

25
. A nyersanyagkitermelő gazdaságról az 

éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenálló, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás során el 
kell kerülni, hogy a már hátrányos helyzetű és sebezhető csoportok (szegények, idősek, egyszülős háztartások – 
többnyire egyedülálló anyák) helyzete állandósuljon, vagy az átállás újabb nehézségeket teremtsen számukra. 
Épp ellenkezőleg: az átállást lehetőségként kell felfogni a meglévő egyenlőtlenségek orvoslására. Ennek 
érdekében az Európai Bizottság 2017-ben elindította a „Átmenetben levő szénkitermelő régiók Platformját” 
(Platform on coal regions in transition)

26
, hogy párbeszédet kezdeményezzen több mint 40 aktív szénkitermelő 

európai régió jövőjéről, és biztosítsa, hogy ezekben a közösségekben ne állandósuljon az energiaszegénység. 
Hasonló kezdeményezést indított az ICLEI is Városi Átalakulások Szövetsége

27
 és Európai Fenntartható Városok 

Platformja néven, hogy aktívan segítse az átalakulást a települések és regiók szintjén, és foglalkozzon az energia 
és a szegénység problémakörével, és egyéb kapcsolódó társadalmi kérdésekkel.  

A SECAP kidolgozásának keretében a városoknak és régióknak meg kell határozniuk, hogy létezik-e a 
területükön energiaszegénység, és ahol szükséges, ki kell dolgozniuk az érintettekre vonatkozó, megfelelő 
intézkedéseket felvonultató stratégiát a probléma kezelésére. Hogy megkönnyítse az aláírók 
energiaszegénységgel kapcsolatos intézkedéseinek SECAP-ba történő integrálását, az Európai Bizottság 
tudományos és tudásszolgáltatója, a Közös Kutatóközpont (JRC), három átgondolandó kérdést tesz fel: 

 Energiaszegénység felmérése – Az önkormányzatunkat érinti az energiaszegénység?  

 Sebezhető csoportok azonosítása – Melyek a legsebezhetőbb csoportok az önkormányzat területén?  

 Intézkedések megtervezése – Hogyan tervezzünk hatékony energiaszegénységi intézkedéseket? 

 

TIPP: Ezen útmutató írásakor a GCoM jelentéstételi keretének energiaszegénység oszlopát az EU-CoM még 
nem emelte át, ez az intézkedési terület még kidolgozás alatt áll. Az EU-CoM a későbbiekben megjelentet majd 
egy részletes iránymutatást ezzel kapcsolatban, amely a „Hogyan vezessük be a SECAP-ot” útmutató 
mellékleteként lesz majd elérhető. 

Addig is az EU-CoM weboldalán találhatunk általános információt a témában, vagy kérhetünk részletesebb 
anyagokat az Európai Bizottság Energiaszegénységgel Foglalkozó Európai Megfigyelőközpontjától (European 
Poverty Observatory - EPOV), amelyek segítenek az energaiszegénység mérésében és ellenőrzésében, és a 
vonatkozó stratégiák kidolgozásában is, ld. ezt a „Hatékony energiaszegénységi politika kidolgozása 
önkormányzatok részére” (angol nyelvű) útmutatót. 

 

https://urbantransitions.org/
http://www.sustainablecities.eu/sustainable-cities-platform/
http://www.sustainablecities.eu/sustainable-cities-platform/
http://www.eumayors.eu/support/energy-poverty.html
http://www.energypoverty.eu/
http://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/publications/18-07/guidance_-_energy_poverty_policies_in_cities.pdf
http://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/publications/18-07/guidance_-_energy_poverty_policies_in_cities.pdf
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Mi van a SECAP-ban? 
A SECAP-nak nincs rögzített, pontos formája, de ha a Szövetség aláíró tagjai vagyunk (vagy szeretnénk azok 
lenni), akkor határozottan érdemes az EU-CoM sablonjához igazítani az akciótervünket, mert így könnyebb lesz 
később megfelelni a jelentéstételi kötelezettségnek. A sablon az alábbi részeket tartalmazza: 

 Tartalom 

Stratégia Áttekintést ad az átfogó stratégiáról, számszerűsíti a rendelkezésre bocsátható 
munkaerő- és pénzügyi kapacitásokat, és azonosítja a (korábbi) intézkedések 
bevezetésének korlátait.  

Kibocsátásleltárak Megadja az energiahordozónkénti és ágazatonkénti végső energiafelhasználást és az 
ehhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátást a nyomonkövetés évében, beleértve a 
meglévő módszerekre

v
 épülő kibocsátásnyilvántartás eredményeit. 

Az ÜHG-kibocsátást minimum három fő ágazatra vonatkozóan kell jelenteni, ezek a 
helyi energiaszolgáltatás, közlekedés és hulladék. Amennyiben jelentős a kibocsátásuk, 
a következő ágazatokat is bele kell venni a jelentésbe: ipari folyamatok és 
termékhasználat, mezőgazdaság, erdészet és egyéb földhasználat. Jelenthetők még a 
felfelé irányuló tevékenységekhez – pl. nyersanyag-kitermelés - vagy más határokon 
kívül eső forrásokhoz köthető kibocsátások is

28
. 

Célkitűzés Meghatározza a város egészére vonatkozó kibocsátás-csökkentési célokat, nyolc 
paraméter figyelembevételével: 1) Határok (földrajzi lefedettség, ágazatok és ÜHG-k); 
2) Cél típusa, 3) Célév, 4) Bázisév, 5) Célkitűzés; 6) Egységek; 7) Átruházható kibocsátás 
használata és 8) Feltételrendszer

29
.  

Kockázati és 
sebezhetőségi 
értékelés 

Az éghajlattal kapcsolatos sebezhetőségekre, veszélyekre, valamint az éghajlatváltozás 
hatásaira vonatkozó, napjainkig összegyűjtött, ágazatokra lebontott adatok rögzítésével 
foglalkozik.  

Jelentések: 
hatásmérséklő és 
alkalmazkodási 
intézkedések 

A kulcsfontosságú hatásmérséklési és alkalmazkodási intézkedések végrehajtási 
állapotáról szóló jelentés. Az alkalmazkodás esetében az EU-CoM legalább három már 
bevezetett vagy még folyamatban lévő – jó gyakorlatnak tekinthető – intézkedést kér

vi
. 

A jelentésben szintén szerepel egy opcionálisan választható eredménytábla, amellyel 
kiértékelhetjük, hogy hogyan haladunk a tervezési-végrehajtási folyamatokkal. 

Energiaszegénység
i terv 

Energiaszegénységi vagy energiához való hozzáférésre vonatkozó terv (az útmutató 
írásakor ez még nem kötelező).  

1. táblázat: A SECAP tartalma – Nyomonkövetés és jelentés. 

Forrás: 1. táblázat – A SECAP és nyomonkövetési sablonok tartalma (5.o.), CoM Reporting Guidelines (2016. július). 
Letölthető itt: www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_ReportingGuidelines.pdf  

 

                                                           
v Például az EU-CoM által használt Kibocsátásleltár Útmutató (Emission Inventory Guidance), és/vagy a CoM által korábban 
használt Üvegházhatású Gázok Közösségi Szintű Kibocsátásleltárjára Vonatkozó Globális Protokoll (Global Protocol for 
Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories - GPC). Mindkettő hivatkozik az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (IPCC) Az üvegházhatást okozó gázok nemzeti nyilvántartási rendszereire vonatkozó 2006. évi útmutatójára. 
További információ a 2018-as GCoM Közös Jelentéstételi Keretben, amely elérhető itt: 
www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework 
vi

 A kiválósági norma olyan már lezárult vagy még folyamatban lévő kezdeményezés, amelyet - a Szövetség aláírói, a 
koordinátorok és támogatók szerint - hasznos lenne ha átvennének más helyi és regionális önkormányatok is. 

file://ad01/iclei/A-sustainable%20resources/04%20projects%20&%20services/a-23146-%20COMPETE4SECAP/WP5/Draft/current/www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_ReportingGuidelines.pdf
file://ad01/iclei/A-sustainable%20resources/04%20projects%20&%20services/a-23146-%20COMPETE4SECAP/WP5/Draft/current/www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/
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A JRC létrehozott egy javasolt sablont a hatékony SECAP tartalmára vonatkozóan. A sablonból kiindulva dolgoztuk ki az alábbi táblázatot, amelyben kiemeltük a SEAP-ban még nem szereplő új részeket (ld. piros szöveg), hogy a SEAP-ot már ismerő, de SECAP-ra 
áttérő önkormányzatok könnyen átláthassák a változásokat (ld. 2. táblázat). MEGJEGYZÉS: A 2. táblázat csak útmutató jellegű. Nem hagyta jóvá a CoM vagy a JRC, és nem feltétlenül egyezik az ezen kiadvány írásakor még kidolgozás alatt lévő CoM jelentéstételi 
sablonnal. 

Az akcióterv egyes részeinek címe Tartalom  

(a) SECAP összefoglaló 

(b) Stratégia 1. Jövőkép 
2. A hatásmérséklésre és alkalmazkodásra vonatkozó kötelezettségvállalások:  

a. A hatásmérséklés esetében a SECAP-ban egyértelműen rögzíteni kell a kibocsátáscsökkentési célt 2030-ig (és hosszabb távon is, ha lehetséges)  
és szintén egyértelműen rögzíteni kell a kibocsátásleltár évét (bázisév) és a célkitűzés fajtáját 
(pl. abszolút csökkenés vagy egy főre jutó csökkenés)

7  
 

b. Az alkalmazkodásnál olyan célokat kell megadni, amelyek összefüggnek az azonosított sebezhetőségekkel, kockázatokkal és veszélyekkel. 
3. Létrehozott/kijelölt koordinációs és szervezeti struktúrák 
4. Hozzárendelt személyi kapacitás 
5. Az érdekelt felek és polgárok bevonása 
6. Teljes végrehajtási költségvetés és finanszírozási források 
7. Bevezetés és nyomonkövetési/jelentési eljárás 
8. Az alkalmazkodási lehetőségek értékelése  
9. Szélsőséges időjárási események esetén követendő stratégia 

(c) Kibocsátásleltár (BEI) 1. Leltározási (bázis)év 
2. Lakosok száma a leltározási évben 
3. Kibocsátási tényezők (standard vagy LCA) 
4. Kibocsátásjelentési egység (tonna CO2 vagy tonna CO2-egyenérték) 
5. Felelős szervezet/osztály (és a fő kapcsolattartó személy) 
6. Részletes leltározási eredmények a végső energiafogyasztást és ÜHG-kibocsátást tekintve  
Ha a leltár értelmezése szempontjából releváns, tüntessük fel: 
7. Választható ágazatok és adatforrások bevonása 
8. Becslések, használt referenciák és eszközök 
9. Hivatkozás a kibocsátásjelentésre 

(d) Kockázatok és sebezhetőségek 
értékelése 

1. A helyi és/vagy tágabb régió számára releváns, várható időjárási és éghajlati veszélyek 
2. A helyi és/vagy tágabb régió sebezhetőségei 
3. A klímaváltozás várható hatásai a helyi és/vagy tágabb régióban 
4. A klímaváltozás hatásai által veszélyeztetett javak, folyamatok és emberek 

(e) Hatásmérséklő és alkalmazkodási 
intézkedések az akcióterv teljes időszakára 
(2030-ig). A hatásmérséklő intézkedéseknek 
összhangban kell lenniük a kibocsátásleltár 
eredményeivel és legalább két területre kell 
kiterjedniük a következők közül: 
önkormányzati, szolgáltatási, lakossági és 
közlekedési szektor. (Az ipar, mezőgazdaság 
és halászat választható, de nem kötelező 
területek). Az alkalmazkodási 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük a 
település kockázati és sebezhetőségi 
értékelésével. 

Minden egyes intézkedésnél adjuk meg (ha lehetséges): 
1. Ágazat 
2. Cím 
3. Leírás 
4. Felelős szerv, (külső) szervezet és/vagy kapcsolattartó személy  
5. Ütemezés (kezdés/befejzés dátuma és fő elérendő eredmények) 
6. Bevont érdekelt felek és/vagy tanácsadói csoport 
7. Költségbecslés (kezdeti beruházási költség és hosszabbtávú működési költségek) 
8. A nyomonkövetésnél és jelentéskészítésnél használt indikátorok (a hatásmérséklés és alkalmazkodás indikátorai különbözőek) 
9. Az alkalmazkodást, hatésmérséklést érinti az intézkedés vagy mindkettőt? Hogyan érinti? 

A hatásmérséklésnél: 
Becsült energiamegtakarítás és/vagy megújuluó energia termelésének növekedése a célévig 
Becsült ÜHG kibocsátás a célévig 
Az alkalmazkodásnál: 
Várt hatások, sebezhetőségek és kockázatok kezelése 

(f) Energiaszegénység Kvalitatív és kvantitatív információ a következő területeken: 
1. Az energiaszegénység értékelés – Az önkormányzat működési területén jelen van az energiaszegénység?  
2. Sebezhető csoportok azonosítása – Melyek azok a csoportok a településen, akiket leginkább veszélyeztet az energiaszegénység?  
3. Intézkedések megtervezése – Hogyan tervezhetünk hatékony energiaszegénységi intézkedést? 

2. táblázat: A SECAP javasolt felépítése és tartalma 
Forrás: A táblázat a Guidebook ‘How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)’ – Part 1 (JRC, 2018) alapján készült. A dokumentum elérhető itt: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf.  

                                                           
7
 Kezdetnek az a legegyszerűbb, ha a bázisév kibocsátásain alapuló abszolút csökkentési célt határozunk meg. Ha azonban rendelkezésre állnak megbízható előrejelzések a népességre vonatkozóan, és ezek jelentős népességváltozást jeleznek 2030-ig, akkor az egy főre eső csökkentési célt 

adjuk meg, hogy növeljük a pontosságot. Bővebben ld. a 2.4.5 pontot a Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)' – Part 2 (JRC, 2018) kiadványban, amely elérhető itt: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf  

Mi változottt? 
ÚJ: A SEAP csak hatásmérséklési vállalásokat 

kért. A SECAP-ban kellenek alkalmazkodási célok, 
javasolt intézkedések (“opciók”) és szélsőséges 

időjárási események kezelésére vonatkozó 
stratégia is. 

 

ÚJ: Az eddigi ÜHG-csökkentési cél 20% volt 2020-
ig, ez most 40%-ra emelkedett 2030-ig. 

Mi változott? 
ÚJ: Az alkalmazkodási stratégia 

kidolgozásának lényeges első lépése a 
kockázati és sebezhetőségi értékelés. 

A SEAP-ban nem szerepelt ez a 
kulcsfontosságú elem. 

 

Mi változott? 
ÚJ: Legalább 3 alkalmazkodási intézkedést 

kell meghatározni, és kellő alapossággal 
felderíteni ezek hatásmegelőzéssel való 

kölcsönhatásait, hogy meg tudjuk 
határozni, milyen szinergiák, járulékos 

előnyök és/vagy kompromisszumok 
származhatnak az intézkedések egymásra 

hatásából 

Mi változott? 

A tartalom kidolgozás 
alatt... 

 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
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TIPP: Mind a hatásmérséklés, mind az alkalmazkodás esetében a helyi önkormányzat dönti el – a várt 
eredmények és az adatok hozzáférhetősége/minősége alapján - hogy mennyire részletesen határoz meg egy-
egy intézkedést. Ugyanakkor ne feledjük, hogy a SECAP töb célt is szolgál: 

 munkaeszköz az akcióterv megvalósítása során (az elkövetkező pár évben), 

 kommunikációs eszköz, amely a város terveiről számol be az érdekelt felek irányába, és 

 olyan dokumentum, amely politikai egyetértésben született a helyi hatóságot alkotó különböző 
pártok részvételével. Ezért fontos, hogy a dokumentumban foglaltak megfelelő részletességgel 
kerüljenek rögzítésre, hogy elkerülhetőek legyenek a további, különböző intézkedések pontos 
jelentését vagy alkalmazási körét övező viták.

30
 

 

  



 

15 

2. Az éghajlatváltozás elleni fellépés 
átfogó tervezése és megvalósítása  

Az integrált alkalmazkodási és hatásmérséklési intézkedések 
kihívásai 
Bár több oka is van, hogy integráljuk az alkalmazkodási és hatásmérséklési intézkedések tervezését, korlátokkal is 
találkozunk. Az egyik ilyen korlát, hogy az intézkedések hatásai és előnyei különböző szinteken jelentkeznek. A ha-
tásmérséklésnél a kibocsátáscsökkentés kollektív fellépést igényel a kormányzat minden szintjén, és az egyik 
országban már csökkentett kibocsátással a többi ország is jól jár. Az alkalmazkodási intézkedések előnyei inkább 
helyi szinten érezhetők. Egy másik korlát, hogy a belépési pontok és politikai keretek különböznek – a hatásmér-
séklési intézkedéseket könnyen be lehet emelni az energiamenedzsmentre vonatkozó tervekbe, míg az alkalmaz-
kodás egy több területet lefedő tevékenység, így több ágazaton átívelő tervekbe is integrálható

31
. 

A klímaváltozással kapcsolatos hatásmérséklés már hosszabb ideje létező intézkedési terület, alkalmazási köre 
viszonylag tiszta és és jól meghatározott

viii
, konkrét ágazatokra koncentrál (energiatermelés és – fogyasztás). 

Mivel az ÜHG-kibocsátások mérhetőek, a csökkentésükre tett erőfeszítések szintén egyértelműen 
nyomonkövethetők. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás ezzel ellentétben egy újabb cselekvési terület 
(Európában 2013-ban jött hivatalosan létre az EU Adaptációs Stratégia bevezetésével), amely természetéből 
adódóan átível a különböző ágazatokon, így az integrálása is könnyebb. Települési szinten ez azt jelenti, hogy a 
hatékony alkalmazkodási intézkedéshez sok különböző részleg együttműködésére és különböző 
tudományágakra van szükség. Ugyanakkor az alkalmazkodásban elég nagyfokú a bizonytalanság is, hiszen 
várható kockázatokra épül és igyekszik elkerülni azok negatív következményeit, emiatt nehéz az intézkedések 
hatásának mérése.  

A városvezetésben a hatásmérséklésért és alkalmazkodásért való felelősség általában különböző osztályokon 
dolgozó alkalmazottakhaz tartozik. A SECAP-ban a szakterületi széttagoltságokat át kell hidalni, ami 
változásokat eredményezhet az osztályok közti dinamikában és munkafolyamatokban. Ha sikerül az 
intézkedések e két külön csoportját egy közös, ismétlődő tervezési ciklus részeként felfogni, azzal létrejöhet egy 
együttműködésen alapuló megközelítés, amelyben a tervezés és végrehajtás összehangolt és nem két külön 
végzendő tevékenység. Így az alkalmazkodásra és hatásmérkéklésre vonatkozó stratégiák kölcsönhatásait 
együtt tudjuk figyelembe venni a tervezés során – ld. kompromisszumok, ellentmondások, járulékos előnyök 
vagy szinergiák – amivel növeljük az integrált klímaakcióterv hatékonyságát, és olyan lehetőségekre bukkanunk, 
amelyek segíthetnek az akcióterv más szakpolitikai területekbe történő integrálásában.  

                                                           
viii Ld. A Globális protokoll a közösségi szintű üvegházhatású gázok kibocsátásnak leltározására (Global Protocol for 

Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC)) 2011 óta létezik,  mint globális jelentéstételi szabvány, 

amely az ÜHG-kibocsátások mérésében és jelentésében nyújt segítséget a városoknak és közösségeknek. Bővebb 

információ: http://old.iclei.org/activities/agendas/low-carbon-city/gpc.html 

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en#tab-0-1
http://old.iclei.org/activities/agendas/low-carbon-city/gpc.html
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1. PÉLDA: A FELSŐVEZETÉKEK ADAPTÁLÁSA A HŐMÉRSÉKLET NÖVEKEDÉSÉHEZ, EGYESÜLT 

KIRÁLYSÁG 

Terület: 55 500 km
2
 szolgáltatási terület az Egyesült Királyságban 

Szakpolitikai eszközök: Közbeszerzés; Tervezési előírások  
Ágazat: Katasztrófa/kockázat csökkentése; Energia  

 
Háttér: 
Az emelkedő hőmérséklet veszélyezteti az energiatáviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőket, mert csökken a villanyvezetékek 
termikus terhelhetősége (ld. adott hőmérsékleten megengedett 
maximális áramerősség), a vezetékek a hőtágulás miatt megnyúlnak és 
megereszkednek. Ez áramkimaradást, bevételkiesést okozhat és 
nagyobb lesz a valószínűsége annak is, hogy a vezeték érintkezik a 
környezetével (ami növeli az áramütés és tűz kockázatát). 
A brit meteorológiai szolgálat (UK Met Office) azonosította a 
klímaváltozás hatásait az energiatermelő, -átvivő, és -elosztó szektorra. 
Tanulmányuk szerint az elosztórendszer és energiahálózat 
kulcsszereplői már elkezdtek foglalkozni a problémával, és 
megoldásként megemelik a felsővezetékekre előírt tervezési 
hőmérséklet mértékét.  Kép: Stephan Köhler 

 
Válasz:  

 Növelni kell a vezetéket tartó oszlopok magasságát (0,5 méterrel, mert így maximálható az 
intézkedés költséghatékonysága). 

 Magasabb üzemi hőmérsékletű vezetékek használata.  

 Mélyebben belógó vezetékek használata. 
 

Eredmények:  

 A felsővezetékeket tartó, újonnan felállításra kerülő faoszlopok tervezési hőmérséklete 50°C-ról 
55°C-ra változott. 

 Az intézkedések végrehajtásához nem volt szükség a felhasználói díjak emelésére. 

 A minimális költséggel járó beruházás várhatóan javítani fogja a hálózat ellenállóképeségét. 

 Az új tervezési előírások bevezetése egy állandó, előremutató folyamat. 
 

Költségek és finanszírozás:  

 A fél méterrel magasabb fa felsővezeték oszlopok beszerzésének költsége függ az eredeti oszlop 
magasságától, de akár 10£-ért (kb. 11€ vagy 3600HUF) is beszerezhető oszloponként. 

 
A hatásmérséklés és alkalmazkodás közti kölcsönhatások: 

 Az energetikai infrastruktúrákra közvetlenül alkalmazott alkalmazkodási intézkedések csökkenthetik 
a veszélyeket (ld. áramütés és tűz kialakulása), csökkenhet az áramkimaradások száma, és kisebb lesz 
a gazdasági veszteség is. 

 
Források: 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/adapting-overhead-lines-in-response-to-increasing-
temperatures-in-uk/#challenges_anchor 
www.ouranos.ca/publication-scientifique/Case-Study-9-AN-final.pdf  

  

https://www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs
https://www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs
https://www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs
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Tervezési és végrehajtási ciklus 

Az útmutató írásakor az EU-CoM jelentéstételi sablonja nem tartalmaz integrált tervezési ciklust a 
hatásmérséklésre és alkalmazkodásra, de egy három lépésből álló, mindkét intézkedési körre alkalmazható 
folyamatábrát igen (ld. 1. ábra). 

 

1. ábra: Az EU-CoM SECAP végrehajtási, ellenőrzési és jelentéstételi folyamatábrája 

Forrás: Polgármesterek Éghajlat- és Energiaügyi Szövetsége – Európai Iroda. 

 
Érdemes még megemlítenünk az ICLEI Green Climate Cities™ (GCC) keretrendszerét, amely az integrált klíma 
akciótervek (ideértve a SECAP-ot is) kidolgozásához egy kilenc lépésből álló ciklust ad meg (ld. 2. ábra). Bár a 
GCC folyamata több lépésből áll, mint a CoM-é, a két ciklus a számos átfedésnek köszönhetően könnyen 
összeegyeztethető, ld. a 3. ábrát. 
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2. ábra: A Green Climate Cities™ tervezési ciklusa 

Forrás: ICLEI Globális Titkárság. Az ábra az ICLEI tulajdona, a Creative Commons CC BY-NC-ND-4.0 (Nevezd meg! – Ne add el! – Ne 
változtasd!) nemzetközi licenc védi.  
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3. ábra: Az EU-CoM és GCC ciklusok összehasonlítása    
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Bármelyik megközelítést is használjuk, kulcsfontosságú lesz koordinálni az intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
egyes osztályok vagy ágazatok erőfeszítései ne ássák alá a többiek munkáját. Természetesen elég valószerűtlen, hogy 
minden osztály minden dolgozója állandóan együtt tudjon működni, de a terv kidolgozásának főbb lépéseinél érdemes 
összeültetni a résztvevőket. Az alábbiakban két ilyen lépést, azaz a hatékony együttműködés két leginkább 
meghatározó elemét tekintjük át, amelyek mind a két tervezési ciklusban fontos szerepet kapnak: 1) szervezeti 
struktúra kialakítása a SECAP bevezetéséhez és 2) hogyan rangsoroljuk az intézkedéseket (GCC  4. lépés, CoM 1. 
szakasz). 

 

A szervezeti struktúra kialakítása (vagy adaptálása) a SECAP 
bevezetéséhez 
A sikeres és fenntartható SECAP bevezetésének első lépése, hogy azonosítsuk a szervezeti feladatköröket és 
felelősségeket. Természetesen teljesen új struktúrákban is gondolkodhatunk, de hasznos lehet, ha a már meglévő, 
hasonló célra létrehozott szervezeti struktúrát (pl. energiagazdálkodási csapat, környezetgazdálkodási egység, vagy a 
helyi Agenda 21 koordinációs csoport) adaptáljuk annak érdekében, hogy a SECAP kidolgozása és végrehajtása 
hatékony legyen. Ha a SEAP-ot már megvalósítottuk, valószínűleg vannak olyan már bevált operatív és 
munkacsoportjaink, amelyeket újraindíthatunk. Ezek összetételén, tevékenységi körén és irányításán valószínűleg 
változtatnunk kell majd az alkalmazkodás és hatásmérséklés integrálásának érdekében. Hasznos átgondolni a 
következőket

32
: 

 

1. Van már SECAP menedzserünk az akcióterv bevezetéséhez? 
A SECAP menedzser feladata többek között az lesz, hogy a projektben dolgozó osztályok közti kommunikációt 
biztosítsa - ezért erre a pozícióra olyan embert válasszunk, akinek van klímaakciókkal kapcsolatos tapasztalata, és aki 
képes moderálni, kommunikálni és kapcsolatokat építeni a különböző területek között. Lehet, hogy az 
energiagazdálkodási menedzser kiválóan le tudta vezényelni a SEAP kialakítását és bevezetését, de a SECAP szélesebb 
alkalmazási területe nagyobb áttekintést és kiterjedtebb kapcsolatépítést, vagy társmenedzser bevonását igényli (pl. 
alkalmazkodási és hatásmérséklési tapasztalattal rendelkező szakember – bár a kisebb önkormányzatok 
korlátozottabb erőforrásai nem feltétlenül teszik lehetővé két menedzser alkalmazását). A SECAP menedzsernek 
szüksége lesz a helyi politikai vezetők támogatására (pl. egy önkormányzati határozatra ami jóváhagyja/érvényesíti a 
kinevezését), és a megfelelő képességekre, időre és erőforrásokra, hogy kivitelezhesse a feladatait, beleértve az őt 
segítő munkatársakat és az átruházott feladatokat is. 

2. Felállt már a klímapolitikával foglalkozó irányítóbizottság?  
Az irányítóbizottság tagjai valószínűleg politikusok és felsővezetők lesznek. A bizottság feladata, hogy a szükséges 
stratégiai iránymutatást és politikai támogatást biztosítsa a projekt számára, illetve érvényesítse az éghajlatváltozással 
kapcsolatos politikát a különböző osztályokon, sőt az érintett külsős szervezeteknél is. 

3. Létezik már munkacsoport? 
Ha már létezik olyan (állandó vagy eseti) munkacsoport, amely az energiamenedzsment és kibocsátás-csökkentés 
nyomonkövetése körüli tevékenységeket és az érdekelt felek részvételét koordinálja, érdemes azt a SECAP-ban is 
megtartani. Ugyanakkor a csoport tevékenységének fókuszát bővíteni kell az alkalmazkodási területtel. A kibocsátások 
ellenőrzése mellett a munkacsoport feladata lenne a város éghajlatváltozással szembeni sebezhetőségének különböző 
ágazatok szempontjából történő vizsgálata, és az így kapott adatok szolgáltatása. Ideális esetben a munkacsoport 
megpróbálná beépíteni (vagy integrálni) az alkalmazkodási akciótervet a már meglévő többi szakpolitikába, 
önkormányzati tervekbe és célkitűzésekbe. 

Ez azt jelenti, hogy a SEAP munkacsoport tagjainak bővíteniük kell a saját szakterületükön meglévő energiára és 
hatásmérséklésre vonatkozó tudásukat az alkalmazkodási területtel (kiváltó tényezők, hatások és kockázatok), illetve a 
csoportot is bővíteni kell más osztályokról érkező munkatársakkal (pl. várostervezés, parkok és rekreációs területek, 
közszolgáltatások, vagy katasztrófavédelem), ezzel is növelve a rálátást. 
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4. ábra: Az integrált klímaakcióhoz kialakítandó lehetséges szervezeti struktúra diagramja 

 

4. Kell változtatni a belső munkafolyamatokon az együttműködés kialakítása érdekében? 
Mind a politikai irányítóbizottságnak, mind az osztályokat összefogó munkacsoportnak szüksége lesz külön vezetőkre, 
de kulcsfontosságú, hogy a két csoport rendszeresen kommunikáljon egymással és a fontosabb lépéseknél együtt 
dolgozzon. Mindkét csoportnak legyenek jól meghatározott céljai, és felelősségi körei, illetve legyenek rendszeres, 
mindenkivel egyeztetett, ütemezett megbeszélések és kidolgozott jelentési rendszer. Ugyanilyen együttműködésre 
lesz szükség akkor is, ha az akcióterv egyes részeinek kidolgozásán más-más munkacsoport dolgozik, attól függően, 
hogy milyen szakértelmet igényel az adott terület.  
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5. Milyen előkészítő munkával tudjuk biztosítani a munkacsoportban dolgozók megfelelő 
összetételét és a szükséges képzettségeket? 

Nincsen biztos recept a munkacsoport összeállításához, de akkor lesz jó csoportunk, ha a különböző szervezeti 
egységektől érkező munkatársak összetétele tükrözi az önkormányzatnál előforduló sokrétű képességeket és 
tapasztalatokat. A csoportba bekerülhetnek az önkormányzattal partnerségben lévő vagy a szakpolitikára közvetlen 
befolyással bíró külsős személyek is (ld. a szóba jöhető osztályokat és külsős csoportokat tartalmazó 3. táblázatot). 
Minél több ember dolgozik a munkacsoportban, valószínűleg annál átfogóbb lesz a SECAP, de ne feledjük, hogy több 
ember több szervezést igényel, nagyobb kihívás lesz például a megbeszélések ütemezése és levezetése. 

 

 Szervezeti egységek Külsős csoportok 

Egészségügy Hálózatok 

Energia Lakók és közösségek 

Gazdasági fejlődés, kultúra és turizmus Non-profit szervezetek 

Hulladék Regionális és/vagy nemzeti kormányok 

Jogi szolgáltatások Szomszédos közösségek 

Katasztrófavédelem Tudományos intézmények 

Kikötők és pihenőkikötők kezelése Tudományos tanácsadók 

Kommunikáció Vállalati szféra 

Környezetvédelem  

Közlekedés 

 

 

Lakásügy  

Mezőgazdaság  

Műszaki osztály  

Parkok és játszóterek  

Pénzügy és adminisztráció  

Rendőrség  

Tengerparti övezet irányítása  

Területrendezés  

Tűzoltóság  

Víz  

  

 

3. táblázat: A SECAP csapat lehetséges tagjai. 

Forrás: Changing Communities: Changing Climate - Guide and Workbook for Municipal Climate Adaptation. (ICLEI Canada, n.d.) 
Elérhető itt: www.icleicanada.org/resources/item/3-changing-climate-changing-communities  

  

file://ad01/iclei/A-sustainable%20resources/04%20projects%20&%20services/a-23146-%20COMPETE4SECAP/WP5/Draft/current/www.icleicanada.org/resources/item/3-changing-climate-changing-communities
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A munkacsoport összeállításához térképezzük fel az érdekelt feleket, például az alábbi “Érdekszférák” ábra 
segítségével (ld. 5. ábra). Fontoljuk meg a következő kérdéseket: 

 Milyen információra van szükségünk? Kinél van ez az információ? 

 Mely területekre van ráhatásunk? 

 Ki a döntéshozó a kérdéses területeken? 

 Ki tudja akadályozni – körön kívülről - a döntéshozatalt? 

Amennyire lehet, a kulcsfontosságú önkormányzati szereplőknek adjunk konkrét feladatokat és felelősségi köröket, 
hogy magukénak érezzék a SECAP bevezetését. Hasznos lehet, ha folyamatábrát készítünk a különböző osztályok és 
szereplők közti kölcsönhatásokról, és az ábra alapján azonosítjuk az együttműködés javításához szükséges 
változtatásokat.  

 

5. ábra: Érdekszférák
ix
.  

Forrás: RAMSES Transition Handbook and Training Package (amely az ICLEI Kanada Changing Climate, Changing Communities  : 
Guide and Workbook for Municipal Climate Adaptation útmutatójából lett átvéve). 

 

Szükség lehet kommunikációs és szerepvállalást ösztönző stratégiára, amellyel megtalálhatunk minden olyan 
nélkülözhetetlen munkatársat, akinek a részvétele fontos a SECAP bevezetéséhez. Ha a szervezeten belül nincs meg 
minden szükséges képzettség és erőforrás, külső támogatásra lesz szükség - segíthet bennünket pl. a helyi/regionális 
energiaügynökség, a közeli egyetemi tanszékkel való partnerség vagy a kijelölt CoM területi koordinátor.  

                                                           
ix  Helyezzük magunkat a legbelső körbe, és haladjunk a körökön kifelé. A legbelülre kerülő emberek és csoportok lesznek majd a 

munkacsoport tagjai – ők azok, akiknek közvetlen befolyása és hatása van a velünk és az osztályunkkal közösen végzett végzett 

munkára. A többi érdekelt féllel más módokon történik és/vagy kevésbé lesz gyakori az együttműködés. 
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TIPP: A RAMSES Átalakulási Kézikönyv és Képzési Csomag (RAMSES Transition Handbook and Training Package) hét 
munkalappal segíti az alkalmazkodási terv kidolgozását. Az 1. munkalap része az “érdekelt felek feltérképezése és 
bevonása”, amely a hatásmérséklési tervezéshez is használható.  

2. PÉLDA: DUZZASZTÓMŰ FELÚJÍTÁSA AZ ÁRVÍZKOCKÁZAT KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN, 
FRANCIAORSZÁG 

Terület: Alpesi térség; Földközi-tengeri térség 
Szakpolitikai eszközök: Tudatformálás; Közbeszerzés 
Ágazat: Energia; Víz; Polgári védelem és katasztrófaelhárítás 

 
Háttér: 
A vízenergia lényeges szeletet képvisel Franciaország 
energiaszerkezetében, a telepített kapacitás 20%-át adja. 
Az egyre növekvő csapadékintenzitás és az egymást 
követő (rendkívüli) árvizek károkat okozhatnak a 
vízerőművek infrastruktúrájában és a gát alatt élő 
közösségeket is fenyegetik. A Malarce Gátnál egy, az alakja 
miatt “zongorabillentyűre” (Piano Key (PK)) keresztelt 
gátat építettek, hogy növeljék a duzzasztómű leengedő 
kapacitását, és megvédjék a duzzasztót és a szomszédos 
közösségeket az árvizek okozta károktól. 

                  Kép: Pexels.com / Frans Van Heerden 

 
Válasz:  
• 2003 és 2005 között a nagy francia EDF energiaszolgáltató a vízenergia iparral közösen kidolgozta a PK-gát 

nevű új rendszert, ami lényegében egy sor, a már meglévő gátra épített bemeneti és kimeneti tartály, amely 
megnöveli a víz áramlási területét, és ezzel csökkenti a gyakori/rendkívüli árvizek következményeit. 

• 2012-ben a Malarce a hatodik duzzasztómű volt, amelyik alkalmazta ezt technológiát. Az ötlet nincs 
szabadalmaztatva, hogy a világon bárhol szabadon használhassák más vízerőművek is. 

• A PK-gátrendszer csak kis része a teljes duzzasztóműnek, és nincs kifejezett negatív hatása. Az érdekelt felek 
bevonása a megvalósításba nem döntő fontosságú. 

 
Eredmények:  
• A gát maximális leengedő kapacitása 600 m

3
/s-mal 4600 m

3
/s-ra nőtt. 

• Franciaországban már 10 gátra került PK-megoldás, a világon 30 további helyen alkalmazzák a rendszert, és 
továbbiakat is építenek, hogy kihasználják a gát infrastruktúrát és közösségeket védő potenciálját. 

• A PK-gát karbantartási igénye alacsony, működtetése emberi erőforrást nem igazán igényel, ezért ideális 
megoldás a vészhelyzetek előfordulási kockázatának csökkentésére. 

 
Költségek és finanszírozás:  
• A költségek különböző tényezőktől függenek (pl. a meglévő gát szerkezete, elhelyezkedés, a vízáramlás 

mértéke, és hozzáférhetőség), de a telepítés költsége valahol 200 000 és néhány millió Euró között van. 
Ettől függetlenül viszonylag olcsó alkalmazkodási intézkedésnek számít, amely nem sokszor igényel 
jelentősebb karbantartást. Az engedélyeztetési, végrehajtási és kivitelezési fázisok mind hosszú folyamatok 
lehetnek, részben mert jelenleg nincs a PK-technológiára vonatkozó szabályozás/finanszírozás, és a teljes 
megvalósítás a gát tulajdonosától függ. 

 
A hatásmérséklés és alkalmazkodás közti kölcsönhatások: 
• A Malarce Gát egy létfontosságú megújuló energiaforrás a régió villamos hálózatában. Az újításnak 

köszönhetően a gát könnyebben megbírkózik az intenzív csapadék miatt kialakuló árvizekkel és a 
klímaváltozással, és a gát alatt élő közösségeket érintő kockázatok is csökkennek. 

 

http://www.ramses-cities.eu/home/
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Források:  
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/fd 
www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs 

 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/fd
http://www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs
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Az intézkedések rangsorolása 
Több módszer is rendelkezésünkre áll, hogy értékeljük és rangsoroljuk a lehetséges hatásmérséklési és alkalmazkodási 
intézkedéseket. Ahogy már hangsúlyoztuk, bármelyik módszert is választjuk, törekednünk kell az integrálásra, és 
figyelembe kell vennünk, hogy milyen hatással vannak egymásra az egyes intézkedések. 

Az egyik lehetőség, ha a kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelést (RVA) használjuk - nem csak az 
alkalmazkodási, hanem a hatásmérséklési intézkedések rangsorolásánál is. A kvantitatív RVA - amiből a kockázatok és 
sebezhetőségek eloszlását mutató térképeket is kapunk - különösen értékes forrás, amely segít, hogy átlássuk a 
kockázati szempontból kritikus pontok térbeli elhelyezkedését és a két intézkedésfajta egyikével célba vegyük ezeket. 
Bár ez a térképezési gyakorlat az alkalmazkodásra irányul, hatékonyan társítható a hasonló, hatásmérséklésre 
koncentráló eszközökkel (ld. a Peta fűtési és hűtési energiaatlaszát

x
), és segít azonosítani a veszélyeztetett és 

védelmet igénylő kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát vagy ellátási forrásokat.  

Az energiamenedzsment rendszerrel (EnMS) rendelkező önkormányzatok (ld. a Fenntartható Fenntartó projekt 
résztvevői), már azonosították a kulcsfontosságú energetikai eszközeiket (pl. közvilágítási hálózat, önkormányzati 
járművek, középületek és a település tulajdonában lévő energiatermelő létesítmények)

33
. Egy hatékony EnMS 

segítségével könnyen beazonosíthatóak azok az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök, amelyeknél a leginkább 
szükségesek az energiaügyi beavatkozások és/vagy amelyek döntően befolyásolják a település működését, ezért 
kiemelten kell foglalkozni velük, hogy elkerüljük az éghajlatváltozáshoz köthető kockázatokat. 

TIPP: A Compete4SECAP - Fenntartható Fenntartó projekt szakértői kidolgoztak egy 
Útmutató energiamenedzsment rendszer kiépítéséhez helyi önkormányzatoknak 
(Energy Management System (EnMS) Guidebook for Local Authorities) című 
kiadványt, amely megtalálható online a projekt forrásanyagok könyvtárában. Ez a 
hasznos útmutató lépésről-lépésre veszi át az – eredetileg ipari és kereskedelmi 
használatra szánt – nemzetközi ISO 50001-es Energiairányítási rendszerszabvány 
önkormányzati bevezetését. A SECAP bevezetése során az EnMS stámogatja a SECAP 
intézkedések megtervezését és rangsorolását, a későbbiekben energiahatékonyságot 
értékelő eszközként segíti az ellenőrzést, és amennyiben folyamatosan aktualizáljuk, 
biztosítja a hosszú távú energiamegtakarítást és segít megtalálni az alkalmazkodás és 
hatásmérséklés közti kapcsolódási pontokat.  

Az útmutató elérhető online (angolul és további nyolc nyelven).  

Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hol van szükség a cselekvésre, fontos megismernünk a kockázatok térbeli megoszlását, 
de azt is el kell döntenünk, hogy hogyan rangsoroljuk az intézkedéseket. Sok kontextuális tényező befolyásolja ezt a 
döntést, ezért igyekezzünk a helyi körülményekre érvényes kritériumokat megadni. Ezek a kritériumok – a kívánt célok 
elérése érdekében - amennyire lehet legyenek egyszerűek, mérhetőek, elérhetőek és relevánsak. A kritériumok 
kiválasztása történhet egyszerű ellenőrzőlistával vagy a kifinomultabb többkritériumos döntéselemzés

xi
 módszerével. 

Bármelyik módszert is használjuk, a hatásmérséklési és/vagy alkalmazkodási intézkedés hatásának szerepelnie kell a 
kritériumok között, hiszen valószínűleg érdemes előrébb venni az olyan intézkedéseket, amelyek mind a két területen 
eredményeznek szinergiákat és kölcsönös előnyökkel járnak (pl. a megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúra és a 
közlekedési infrastruktúra ellenállóbbá tétele a kedvezőtlen időjárási eseményekkel szemben, vagy befektetés a városi 
erdőterületek növelésébe, ami a szén-dioxid megkötése mellett a városi hősziget hatást is csökkenti). 

TIPP: A C40 hálózat AMIA eszköze segít a településeknek az alkalmazkodási és hatásmérséklési intézkedések közti 
lehetséges kölcsönhatások feltárásában, rávilágít a szinergiák és a kapcsolódások lehetőségeire, és figyelmeztet az 
ütközésekre és esetlegesen rossz befektetési döntésekre. Az eszköz akkor igazán hasznos, ha már van egy lehetséges 
intézkedéseket tartalmazó előzetes listánk, és szeretnénk ezeket az intézkedéseket még jobban megvizsgálni. 

                                                           
x
 A Heat Roadmap Europe oldalon található Peta (Pan-European Thermal Atlas) egy ingyenes, online “energiaatlasz”, egész 

Európára vonatkozó energiakereslet- és kínálati információkkal. Elérhető itt: www.heatroadmap.eu/peta4  
xi
 A többkritériumos döntéselemzés egy problémát több (esetlegesen összeférhetetlen) feltétel szerint értékel annak érdekében, 

hogy előnyös megoldás szülessen. 

http://www.heatroadmap.eu/peta4
http://compete4secap.eu/resources
http://www.compete4secap.eu/resources/enms
https://resourcecentre.c40.org/resources/interaction-between-adaptation-and-mitigation-actions
http://www.heatroadmap.eu/peta4
http://compete4secap.eu/fileadmin/user_upload/EnMS/D2.4_EnMS_manual_for_LAs_2019-FINAL-public_22072019.pdf


 

27 

3. PÉLDA: AZ ELLENÁLLÓKÉPESSÉG FOKOZÁSA ÉS A SZÉN-DIOXID MEGKÖTÉSE FA-RENDEZÉSI 

TERVVEL: BARCELONA, SPANYOLORSZÁG 
Népesség: 1,615 millió (2016) 
Régiók: Dél-Nyugat Európa; Földközi-tengeri térség 
Szakpolitikai eszközök: Tudatosságnövelés/Képzés; Közbeszerzés; Építési szabványok; Területrendezési 
szabályozás 
Ágazatok: Biodiverzitás; Közegészségügy; Területrendezés 

 
Háttér: 
A klímaváltozás hatásai - egyre emelkedő hőmérséklet, aszály, és súlyosabb hőhullámok – már érezhetőek 
Barcelonában, ahol a magas népsűrűség, a sűrűn beépített városszerkezet és a földrajzi elhelyezkedés mind 
felnagyítja a hőszigethatást, és megnehezíti az új zöld területek kialakítását. Bár a városban viszonylag kevés a 
park és a kert, fából sok van: 311000 fa van az önkormányzat gondozásában. A Zöld Infrastruktúra és 
Biodiverzitás Terv 2020 koordinálásában Barcelonában éppen bevezetés alatt áll a “Fák az életért. Barcelona 
Fáinak Főterve 2017-37”. 

 
Válasz: 
Barcelona Városi Tanácsa kidolgozott egy 20 évre szóló tervet, amely a városi erdők tervezését, kezelését és 
megóvását célozza. A terv fő céljai:  

 A teljes faállomány vizsgálata: milyen szolgáltatások és 
kedvező hatások köszönhetők a fáknak, és mik a 
hátrányaik, ld. allergia, erdei hulladék; 

 A városi erdőszerkezet és az erdő előnyeinek statisztikai 
számszerűsítése egy – a városi erdők hatását mérő - 
számítógépes modell használatával;  

 A fák értékelése kultúrális, ökológiai, éghajlatváltozási és 
gazdasági szempontból; 

 Oktatás, illetve magánszervezetek/közintézmények és a 
polgárok, különösen a gyerekek, közti együttműködés 
támogatása a fák öröksége és az erdő szolgáltatásai 
témakörben; és  

 Új szabályozás a fák védelméért.         Kép: Dreamstime.com / Assignments 
 

Tervezett eredmények:  

 A fával borított területek növelése 5%-ról 30%-ra. 

 Az éghajlatváltozásnak jobban ellenálló fák ültetése, ezen fák arányának 30%-ról 40%-ra emelése a városi 
erdőállományon belül. 

 A fafajok sokszínűségének javítása: egy fajból nem lehet több, mint 15% a város erdeiben. 
 

Költségek és finanszírozás:  

 A tervezett költségvetés 9,6 millió Euró/év, amiből 8,3 millió Euró/év a fák gondozására fordítódik.  

 A projektre fordítandó összeg nem jelent különösebb változtatást, de rávilágít azokra a területekre, amelyek 
további beruházást igényelnek. 

 
A hatásmérséklés és alkalmazkodás közti kölcsönhatások: 

 A faállomány szénelnyelőként működik, és megköti a légkörben található üvegházhatású gázokat. 

 A fáknak további közvetlen előnyei is vannak a város számára, mert csökkentik a hőmérsékletet, és az ener-
giaköltségeket, javítják a levegőminőséget és megvédik a lakosságot az éghajlatváltozás káros hatásaitól. 

Források:  
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla-director-arbrat-barcelona-ENG.pdf 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla-director-arbrat-barcelona-ENG.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla-director-arbrat-barcelona-ENG.pdf
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Finanszírozás 
A hatásmérséklési és alkalmazkodási intézkedésekhez használható finanszírozási formák 
Ha meghatároztuk, hogy melyek lesznek a kiemelt intézkedések, a finanszírozással is mindenképpen foglalkoznunk kell 
– nem csak a kezdeti költségekkel, hanem a hosszabb távú működési költségekkel is.  

A SECAP-ban kidolgozott intézkedéseket természetesen finanszírozhatjuk önkormányzati költségvetésből is, például 
egy adott intézkedéshez rendelt költségvetési tételből vagy átfogóbb munkaprogramok részeként, de vannak más 
lehetőségeink is. Vannak bizonyos intézkedések például, amelyeket más (helyi) érdekelt felek hatékonyabban tudnak 
megvalósítani és/vagy saját költségvetésből támogatni (ld. a távfűtési vállalat hálózatának bővítése). Léteznek 
hagyományosabb lehetőségek (ld. kedvezményes banki hitelek), és innovatívabbak is (pl. a fogyasztók közüzemi 
számláiból támogatott energiamegtakarítási intézkedések). Az (új) finanszírozási lehetőségeket kereső városoknak jó 
kiindulási pont lehet az EU-CoM Interaktív Finanszírozási Útmutatója. 

Érdemes lehet utánanézni, hogy mi van a helyi finanszírozási lehetőségeken túl. Több országnak vannak 
éghajlatváltozással vagy energiával kapcsolatos regionális és/vagy országos finanszírozási mechanizmusai, amelyek 
vagy általánosságban vagy konkrét intézkedések formájában támogatják ezt a területet.  

TIPP: A Compete4SECAP - Fenntartható Fenntartó projekt alakulóban lévő 
forráskönyvtárának egyik részlege a helyi önkormányzatoknak segít a finanszírozási 
lehetőségek feltárásában és átlátásában. Nem csak egyesíti a kölünböző egyéb 
kezdeményezések hasznos anyagait és internetes elérhetőségeit, de olyan 
(önkormányzati) esettanulmányokat is bemutat, amelyekben sikerrel alkalmazták a 
leginkább releváns, replikálható és innovatív finanszírozási mechanizmusokat, mint 
pl.:  
• energiahatékonysági hitel, 
• kedvezményes kamatozású kölcsönök, 
• a társadalmilag felelős polgári szövetkezetekkel való szinergiák, 
• közösségi finanszírozás, 
• energiahatékonyság-alapú szerződések, 
• uniós támogatási rendszerek és speciális alapok, 
• nemzetközi bankok. 
 
A projekt adatlapokat és más kapcsolódó forrásokat megtalálhatjuk a Compete4SECAP - Fenntartható Fenntartó 
weboldal Finanszírozási és Támogatási Lehetőségek menüpontjában. 

 

 

https://www.covenantofmayors.eu/support/funding.html
http://www.compete4secap.eu/resources
http://compete4secap.eu/resources/financing-and-funding-opportunities/
http://compete4secap.eu/resources/financing-and-funding-opportunities/
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4. PÉLDA: ZÖLDTETŐK: BÁZEL, SVÁJC 
Népesség: 171 017 (2017) 
Régió: Alpesi térség 
Szakpolitikai eszközök: Támogatások/Segélyek; Építési szabványok; Tudatformálás/Képzés 
Ágazatok: Lakásügy; Közegészségügy; Energia 

 
Háttér:  
1970 és 2007 között a hőmérséklet 1,5°C-kal emelkedett 
Svájcban, és az éghajlatváltozási előrejelzések további 2-
2,5°C-os emelkedést jósolnak az országban és az Alpok 
területén. A hőszigethatás és egyre szélsőségesebb 
csapadékhullás miatti aggodalom az éghajlatváltozás 
okozta hatások mérséklését célzó alkalmazkodási 
intézkedések bevezetéséhez vezetett. Az 1990-es évek óta 
Bázelben zöldtetős kezdeményezésekkel növelik a 
lakosság energiamegtakarítását, és csökkentik az 
éghajlatváltozás hatásait. Kép: Dreamstime.com / | Fermate / Maren-Winter 

 
Válasz:  
• A 1990-es években Bázelben energiamegtakarítási intézkedéseket támogató törvényt hoztak. 
• A Bázeli Épület és Építési Törvény 2002-es módosítása szerint az új és felújított lakások tetejeit zöldíteni kell.  
• Az önkormányzat biztosítja az ehhez szükséges tervezési irányelveket.  
• A zöldtetők telepítését ösztönző programot és támogatásokat hoztak létre (1996-1997 és 2005-2006). 
• A pénzügyi ösztönzőket és építési előírásokat összeegyeztetik. 

 
Eredmények:  
• 1711 extenzív zöldtető projekt és 218 intenzív zöld tető Bázelben. 
• Bázel lapos lakástetőinek 23%-a már zöld (2006 körüli adat). 
• Jól megalapozott zöldtető építési gyakorlatok. 
• A helyi fejlesztők számára mostanra rutinná vált a zöldtetők kivitelezése, és nem tiltakoznak ellene. 
• Az egy főre jutó zöldtető felület tekintetében Bázel a világranglista élén áll. 

 
Költségek és finanszírozás:  
• Az 1990-es évek eleje óta a felhasználók által befizetett energiaköltségek 5%-át félreteszik egy 

Energiamegtakarítási Alapba, amiből energiamegtakarítási kampányokat és intézkedéseket (ld. zöldtetők 
kialakítása) támogatnak. 

 
A hatásmérséklés és alkalmazkodás közti kölcsönhatások: 
• A zöldtetők csökkentik a városi hőszigethatást, és a nyári hűtés energiaigényét is.  
• Ráadásként a zöldtetők lassítják a csapadékvíz lefolyását, növelik a biodiverzitást, és a szén-dioxid 

megkötéséből is kiveszik a részüket. 
 

Forrás:  
A Climate ADAPT honlapja: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerland-
combining-mitigation-and-adaptation-measures-1 
 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerland-combining-mitigation-and-adaptation-measures-1
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerland-combining-mitigation-and-adaptation-measures-1
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3. SECAP nyomonkövetés és beszámolás 
 
Miért fontos a jelentés tétel? 
A SECAP egy élő dokumentum – nem arra lett kitalálva, hogy dísz legyen a polcon! – ami azt jelenti, hogy miközben 
haladunk a bevezetéssel, a SECAP is folyamatosan alakul, és kiegészül új ismeretekkel, újonnan elérhető technológiai 
és finanszírozási lehetőségekkel

34
. A CoM felé vállalt elkötelezettségeink nyomonkövetési és jelentéstételi folyamata 

elengedhetetlen része a sikeres, hosszú életű, a jövőbeli kihívásoknak is megfelelő akcióterveknek, akkor is, ha nehéz 
feladatnak tűnik. 

Jobban tesszük tehát, ha nem jelentős teherként, hanem az integrált projektmenedzsment ciklus kulcsfontosságú 
szakaszaként tekintünk rá, amire azért van szükség, hogy a település hatékonyan fejlődhessen 
klímaváltozási/energiaügyi szempontból. Azt is érdemes észben tartani, hogy egy szilárd energiamenedzsment 
rendszer létrehozása értékes eszközt adhat az önkormányzatok kezébe, mert jelentősen leegyszerűsíti a SECAP-ban 
elért eredmények hatékony ellenőrzését és jelentését (ld. a korábbi “Az intézkedések rangsorolása” fejezetet). Még ha 
úgy is döntenénk, hogy nem használjuk ki az energiamenedzsment rendszer nyújtotta előnyöket, ne feledjük, hogy a 
nyomonkövetés és jelentés több szempontból is hasznos a munkánk során, mert…

35
: 

 …segít összehasonlítani a tervezés során megjósolt hatásokat az intézkedések tényleges hatásaival a 
következő területeken: energiamegtakarítás, megújuló energia termelés, ÜHG-kibocsátás csökkentése, a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében tett erőfeszítések, illetve egyéb járulékos előnyök, ld. 
levegőminőség javulása, zajcsökkentés, egészségügy, kockázatcsökkentés, környezetvédelem, 
gazdasági/társadalmi hozzáadott érték stb.;  

 …amennyiben bizonyos intézkedések nem az elvártak szerint teljesítenek, segít felismerni a kiigazító 
intézkedés szükségességét, és lehetővé teszi ennek elvégzését;  

 …ha egyes intézkedések megvalósítása nem sikerül, a nyomonkövetés segít meghatározni ennek okait, és 
megérteni illetve legyőzni az akadályokat;  

 …segít azonosítani új – akár másodlagos vagy innovációs - intézkedési lehetőségeket;  

 …a jelentés készítése során összegyűjtjük és dokumentáljuk a (másoknál is megismételhető) 
sikertörténeteket, az intézkedésekből származó járulékos előnyöket, amiket aztán megoszthatunk a helyi 
közösséggel és más városokkal, hogy a saját kereteik között ők is alkalmazni tudják a hatékony 
intézkedéseket.  

A jelenlegi CoM jelentéstételi sablonban van (választható) lehetőség, hogy azokról az alkalmazkodási intézkedésekről 
is beszámoljunk, amelyek pozitív hatással voltak a hatásmérséklésre. A Globális Közös Jelentéstételi Kerettel 
összhangban a jövőben a jelentésekben azonosítani kell majd a hatásmérséklési és alkalmazkodási intézkedések közti 
szinergiákat, összhangot, és járulékos előnyöket

36
. 
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Az új globális Közös Jelentéstételi Keret a következő határidőket szabja a SECAP jelentésekhez:  

A jelentés elemei Regisztrációs fázis 
(0. év) 

1.  év 2.  év 3. év 4.  év 5.  év 

 

Kibocsátásleltár Benyújtás legkésőbb a 2. évben * 

Kockázatok és 
sebezhetőségek 
értékelése 

Benyújtás legkésőbb a 2. évben    

Célkitűzések és tágabb 
célok (hatásmérséklés és 
alkalmazkodás) 

Benyújtás legkésőbb a 2. évben    

Klíma akcióterv(ek) 
(hatásmérséklési és 
alkalmazkodási terv, vagy 
integrált terv) 

Benyújtás legkésőbb a 3. évben   

Energiához való 
hozzáférés biztosításának 
terve 

Az elem kidolgozása még folyamatban   

Előrehaladásról szóló 
jelentés 

 * 

*A klíma akcióterv benyújtása után kétévente 

 

4. táblázat: SECAP jelentéstételi ütemterv, a Globális Közös Jelentéstételi Keretben foglaltak szerint. 

Forrás: GCoM Iroda. (2018). GCoM Közös Jelentéstételi Keret: 6.1. verzió 

 

TIPP: Érdemes az alábbi jó gyakorlatokat figyelembe venni az ellenőrzési és jelentéstételi folyamat során
37

: 

 Válasszunk kifejezetten a nyomonkövetési és jelentési feladatok elvégzését koordináló személyt, de ha a 
feladatra egy ember nem elég, és szükségesnek látjuk, alakítsunk rendszeresen összeülő csapatot vagy 
bizottságot. 

 Döntsük el, hogy pontosan milyen adatokat fogunk gyűjteni, és milyen állandó módszerekkel. 

 Azonosítsuk az adatforrásokat, adjuk meg, hogy pontosan melyik osztálytól/egyéntől és külső érdekelt féltől 
szerezhetjük be a szükséges adatokat. 

 Határozzuk meg, hogy milyen gyakorisággal végezzük a jelentéstételt is segítő nyomonkövetést (minimum 
évente lenne ideális). 

 Győződjünk meg róla, hogy a gyűjtött adatok megbízhatóak, fordítsunk figyelmet az adatok időbeli 
összehasonlíthatóságára. 

 Határozzuk meg a nyomonkövetési mutatókat és a referenciaértékeket, amelyekhez hasonlíthatjuk őket. 

 Vázoljunk fel egy kommunikációs és érdekelt felek bevonását célzó tervet, ami alapján együttműködéseket 
alakítunk ki és kommunikálunk a politikai döntéshozókkal és más érdekelt felekkel, illetve testre szabott 
információt nyújtunk a különböző célcsoportoknak. 

 A nyomonkövetési jelentés eredményeit hangoljuk össze a költségvetéstervezési ciklussal, hogy az akcióterv 
bármilyen módosítását a lehető legésszerűbb módon tudjuk beilleszteni a költségvetésbe. 

 Vezessünk be energiamendzsment rendszert (ld. 3. rész és további információ a Compete4SECAP – 
Fenntartható Fenntartó honlapon). 

 

http://www.compete4secap.eu/resources/enms
http://www.compete4secap.eu/resources/enms
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5. PÉLDA: SZENNYVÍZKEZELÉSBŐL NYERT ENERGIA: ALMADA, PORTUGÁLIA 
Népesség: 174 030 (2011) 
Régió: Földközi-tengeri térség 
Szakpolitikai eszközök: Stratégiai terv (hosszútávú helyi víz/szennyvíz stratégia és akcióterv); Közbeszerzés 
(az ajánlattevőknek érteniük kell a biogáz alapú energiatermeléshez) 
Ágazatok: Energia; Víz- és szennyvíz-menedzsment 

 
Háttér:  
Almada egy tengerparti város kiterjedt szennyvízkezelési szolgáltatással. Céljuk a “zárt vízkörforgás” 
megvalósítása, ezért a város szinte a teljes keletkező szennyvízmennyiséget kezeli. A Portinho da Costa 
szennyvízkezelő telepnek fontos szerep jut a rendszerben, és a település helyi klímastratégiájában szereplő 
tágabb célok megvalósításában is.  

 
Válasz:  

 Egy anaerob vízkezelő rendszer épült a biogáz 
iszapból történő kinyerésére (az iszap a 
szennyvízkezelés első és második szakaszának 
mellékterméke)  

 A biogáz átalakítható hő- és villamos energiává egy 
helyszínen működő kapcsolt energiatermelési 
rendszerrel.  

 A szennyvíziszap kétféle – fizikai-kémiai és biológiai  
- kezelése rugalmasságot és felesleget biztosít, és 
növeli a rendszer ellenállóképességét.  

                   Kép: Pixabay.com / 后园 卓 

 
Eredmények: 

 A kapcsolt energiatermelési rendszer a létesítmény saját energiaigényének kb. 40%-át fedezi (nagyjából 
550MWh/év), ami 40%-os ÜHG-kibocsátás-csökkenésnek felel meg (180 tonna CO2).  

 A biogáz légkörbe kerülése – a magas metántartalma miatt – rendkívül káros lenne, a globális felmelegedési 
potenciálja 21-szerese a szén-dioxidénak. Ezért energiaforrásként való használata nem csak hatékony, de 
jelentősen csökkenti is a káros kibocsátásokat.  

 A zárt vízkör a közeli Tagus-folyó tölcsértorkolatát is védi, amely fontos élőhely és egyéb ökoszisztémákhoz 
kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújt. 

 
Költségek és finanszírozás:  

 A rendszer az Európai Befektetési Bank és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség támogatásából valósult 
meg.  

 A berendezések megvásárlásába és üzembe helyezésébe fektett 10 millió Euró várhatóan a berendezések 
élettartama alatt megtérül.  

 A hasonló beruházások mellett szól az is, hogy a földgáz és villanyáram használatának csökkenése miatt a 
működési költségek is csökkennek (2011-ben az összes megtakarítás 55 322 Euró volt). 

 
A hatásmérséklés és alkalmazkodás közti kölcsönhatások: 

 A vízkészletek körültekintő kezelése és a közeli Tagus-folyótorkolat biológiai sokszínűségének megőrzése 
javítja a terület képességét, hogy megbirkózzon a klímaváltozás hatásaival, ld. árvizek, aszály, szökőár, 
ugyanakkor a szennyvíz kezelése csökkenti a jövőbeni vízhiány kialakulásának valószínűségét.  

 A szennyvíztisztításhoz kapcsolódó biogáz alapú energiatermelés csökkenti az ÜHG-kibocsátást és a nem 
megújuló energiaforrások használatát is. 

 
Forrás: 
http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_189_Almada_UrbanLEDS_2016.pdf 

http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_189_Almada_UrbanLEDS_2016.pdf
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5. Hasznos lehet 
Ez az útmutató kezdeti áttekintést ad a SECAP - SEAP utáni - bevezetéséhez. Az alábbi eszközök és források további 
információval és inspirácóval szolgálnak, és megtalálhatóak a Fenntartható Fenntartó projekt forráskönyvtárában is. 

Eszközök és források 
Cím Fókusz Röviden 

“Hogyan készítsünk 
Fenntartható Energia és 
Klíma Akciótervet (SECAP)” 
útmutató – 1.,2. és 3. rész 

SECAP 
bevezetése 

A JRC Hogyan készítsünk Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP) 
útmutatója egy részletes, három részből álló, a SECAP bevezetését segítő 
anyag. Az 1. rész a teljes folyamatot írja le, a 2. rész az önkormányzat által 
végrehajtott értékelésekről szól (ld. kibocsátások és kockázatok), míg a 3. 
rész a technikai kérdésekkel, intézkedésekkel, politikákkal és pénzügyi 
mechanizmusokkal foglalkozik.  

Polgármesterek Klíma- és 
Energiaügyi Szövetségének 
jelentéstételi útmutatója 

SECAP 
bevezetése 

Az EU-CoM Jelentéstételi útmutatója lépésről-lépésre tekinti át a 
következőket: I. Lépés: a jelentéstételi sablon kitöltése; 2. Lépés: a 
dokumentum feltöltése; és 3. Lépés: a hatásmérséklés ellenőrzése. 

Módszerek eszköztára – 
Klíma és energia 

Alkalmazkodás 
és 
hatásmérséklés 

Az ICLEI által összeállított Módszerek eszköztára – Klíma és energia 
kereshető formában, több nyelven ad közzé energiával és klímaváltozással 
foglalkozó, különböző projektekből származó forrásokat, leginkább a 
hatásmérséklés témakörében. 

Jó gyakorlatok Alkalmazkodás 
és 
hatásmérséklés 

A CoM Jó gyakorlatok adatbázisa olyan éghajlatváltozással kapcsolatos 
intézkedéseket mutat be, amelyeket a Szövetség aláírói, koordinátorai és 
támogatói hajtottak végre, illetve jóváhagyott akcióterveket is találunk 
Európa minden részéből. 

AMIA (Adaptation and 
Mitigation Integration 
Analysis – Az Alkalmaz-
kodás és Hatásmérséklés 
Integrálásának Elemzése) 

Alkalmazkodás 
és 
hatásmérséklés 

A C40 hálózat AMIA eszköze segít a településeknek az alkalmazkodási és 
hatásmérséklési intézkedések közti lehetséges kölcsönhatások módszeres 
feltárásában, rávilágít a lehetőségekre és konfliktusokra, és a döntéshozatalt 
segítő esettanulmányokat is nyújt. 

Városok Alkalmazkodását 
Segítő Eszköz 

Alkalmazkodás Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás európai platformja 

(ClimateADAPT) által létrehozott Városok Alkalmazkodását Támogató 
Eszköz (Urban Adaptation Support Tool) felsorolja mindazon lépéseket, 
amelyek az alkalmazkodási stratégia kidolgozásához és bevezetéséhez 
szükségesek, és számos útmutató anyagot és eszközt is ajánl.  

Európai Klímakockázati 
Tipológia (European 
Climate Risk Typology)  

Alkalmazkodás Az Európai Klímakockázati Tipológia egy interaktív online térkép, amely 
leírja, összehasonlítja és elemzi az Európára vonatkozó klímakockázatokat. 
Különösen hasznos a kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés 
kezdeti szakaszában. 

IVAVIA (hatás és 
sebezhetőségi elemzés a 
létfontosságú 
infrastruktúrák és 
beépített területek 
számára)  

Alkalmazkodás Az IVAVIA egy 7 modulból álló módszertan az éghajlatváltozáshoz köthető 
kockázatok és hatásaik értékelésére. Útmutatást nyújt, hogy hogyan gyűjtsük 
és strukturáljuk az adatokat az értékelés elvégzéséhez; hogyan 
számszerűsítsük és vonjuk össze a sebezhetőséghez kapcsolódó mutatókat; 
hogyan értékeljük a kockázatokat; és hogyan ismertessük az értékelés 
eredményeit.  

Alkalmazkodási 
Lehetőségek Könyvtára 
(Adaptation Options 
Library) 

Alkalmazkodás Az Alkalmazkodási Lehetőségek Könyvtára egy olyan kutatható adatbázis, 
amelyben megtaláljuk a főbb alkalmazkodási intézkedéseket. Használhatjuk 
a lehetséges intézkedések kezdeti áttekintésére, de a teljeskörű 
adatbázisnak köszönhetően mélyebb betekintést is nyerhetünk.  

Ellenállóképesség szintjét 
mérő modell (Resilience 
Maturity Model) 

Alkalmazkodás Az Ellenállóképesség szintjét mérő modell azoknak az eljárásoknak az 
adatbázisa, amelyekkel felmérhető, hogy mennyire “érett” egy város 
ellenállóképessége. Használhatjuk az ellenállóképesség erősítése során, 
egészen a kezdeti felméréstől a jelentéstételig, és a különböző érdekelt felek 
bevonásában is nagy segítség lehet.  

http://www.compete4secap.eu/resources
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/338a9918-f132-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en
http://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=17
http://climate-energy-toolbox.iclei-europe.org/search
http://www.covenantofmayors.eu/plans-and-actions/good-practices.html
https://resourcecentre.c40.org/resources/interaction-between-adaptation-and-mitigation-actions
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
http://www.european-crt.org/
http://www.resin-cities.eu/resources/ivavia
http://www.resin-cities.eu/resources/library
http://www.smr-project.eu/tools/maturity-model-guide
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C40 Útmutató a városok 
éghajlatváltozáshoz 
köthető kockázatainak 
értékeléséhez (Cities 
Climate Change Risk 
Assessment Guidance) 

Alkalmazkodás A C40 hálózat Útmutató a városok éghajlatváltozáshoz köthető 
kockázatainak értékeléséhez kiadványa a GCoM és a C40 Klíma Akcióterv 
Tervezési Keretrendszerével összhangban, a keretrendszer értékelési 
módszertanát és elemeit alapul véve segíti a  településeket a klímakockázati 
értékelés kivitelezésében.  

https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities%20https:/cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/content_entry5ab410fb74c4833febe6c81a/5b17dd2614ad660612c5dc54/files/C40_Cities_Climate_Change_Risk_Assessment_Guidance.pdf?1541689629
https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities%20https:/cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/content_entry5ab410fb74c4833febe6c81a/5b17dd2614ad660612c5dc54/files/C40_Cities_Climate_Change_Risk_Assessment_Guidance.pdf?1541689629
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