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MOTTÓ: 

„Az éghajlat közjó, mindenkié és mindenkinek a javát szolgálja.” 

[Ferenc pápa: „Laudato si” kezdetű enciklika] 

 

 

Vezetői összefoglaló 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat (továbbiakban: „az 

Önkormányzat”, „Újbuda”, „a Kerület”) vezetése a fenntarthatóság, a CO2 kibocsátás-

csökkentés és energiahatékonyság elkötelezettjeként együtt kíván működni az Európai 

Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségével (Covenant of Mayors) (a 

továbbiakban Polgármesterek Szövetsége) vállalva ezzel, hogy Fenntartható Energia- 

és Klímaakciótervet (SECAP) készít ezzel megalapozva kapcsolódó intézkedéseit. 

 

Az Európai Bizottság a Polgármesterek új, egységesített Klíma- és Energiaügyi 

Szövetségét (Mayors Adapt – Polgármesterek Alkalmazkodnak) 2015. október 15-én 

hozta létre az Európai Parlament brüsszeli ceremóniájának keretében. A megerősített 

szövetség három alappillérét a CO2 kibocsátás csökkentést, az alkalmazkodást, 

valamint a biztonságos, fenntartható és elérhető energiát szimbolikusan támogatták. 

Az aláíró önkormányzatok vállalják, hogy aktívan támogatják az EU azon 

célkitűzésének megvalósítását, hogy 2030-ra az üvegházhatást okozó gázok 

mennyiségét 40%-kal csökkentsék, illetve vállalják, hogy a közös szemléletmódnak 

megfelelően alkalmazkodnak a klímaváltozáshoz. (Az új platform létrehozásával a 

korábbi 20/20/20-as célokhoz való csatlakozást formálisan leállította a 

Polgármesterek Szövetsége.) 
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Annak érdekében, hogy a politikai kötelezettségvállalást gyakorlati intézkedések és 

projektek kövessék, a szövetség aláíróinak ki kell dolgozniuk egy alapkibocsátási 

készletet, illetve egy klímaváltozási kockázat- és veszélyeztetettségértékelést. A felek 

vállalják, hogy a helyi tanácsi határozattól számított két éven belül benyújtanak egy 

Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet (SECAP), amelyben vázolják a végrehajtani 

kívánt legfontosabb tevékenységeket. 

Újbuda, a Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozásával a következőket 

vállalja: 

 a kerület területén legalább 40%-kal mérsékeli a CO2-kibocsátás mennyiségét 

2030-ig (2011. választott bázisévhez képest),  

 Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet dolgoz ki, amely tartalmazza a 

Kiindulási kibocsátási leltár eredményeit és körvonalazza, hogy hogyan fogja 

teljesíteni a kitűzött célokat,  

 az értékelés, a nyomon követés és az ellenőrzés megkönnyítése céljából a 

cselekvési terv benyújtását követően legalább kétévente jelentést állít össze 

annak végrehajtásáról, és felülvizsgálja azt,  

 az Európai Bizottsággal és más érdekeltekkel együttműködve helyi 

„energianapokat” szerve, amelyek révén lehetőséget ad Újbudán élő 

polgároknak az energia hatékonyabb felhasználásában rejlő lehetőségek és 

előnyök közvetlen kihasználására, és rendszeresen tájékoztatja a helyi sajtót a 

cselekvési tervvel kapcsolatos fejleményekről,  

 részt vesz az Európai Unió által szervezett Polgármesterek Konferenciáján, és 

tevékenyen bekapcsolódik annak munkájába.  

 

Az elhatározást követően az Önkormányzat megbízásából a Responsum Kft. készítette 

el a Kerület Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv dokumentációját. 
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A SECAP egy stratégiai és operatív dokumentum, amely település szinten határozza 

meg a 2030. évi célkitűzések átfogó kereteit. A CO2 Alapkibocsátás készlet eredményei 

mellett a klímaváltozással magyarázható szélsőséges időjárási események, valamint 

azok lehetséges kockázatértékelését használja fel a legjobb akciók és lehetőségek 

azonosításához az önkormányzat CO2-csökkentési célkitűzésének elérése érdekében. 

Konkrét csökkentési intézkedéseket határoz meg határidőkkel és kijelölt feladatokkal 

kapcsolatban, amely a hosszú távú stratégiát tettekre váltja. Az időszak végére 

elérendő szén-dioxid megtakarítás minimális célértéke – az EU stratégiája alapján – 

a bázisévhez viszonyítva 40%. 

A SECAP eredményének tekinthető akciótervek, intézkedési javaslatok két fő 

dokumentumra támaszkodnak: A CO2 kibocsátásokat elemző és állapotfelmérő 

úgynevezett Kibocsátásleltár, és a klímaváltozás hatásait elemző „Kockázatok és 

sebezhetőségek” fejezetek. Ennek értelmében a Responsum Kft. elkészítette a Kerület 

klímaváltozási kockázat- és veszélyeztetettségi elemzését. A klímaváltozási kockázat- 

és veszélyeztetettségi elemzés a teljes SECAP dokumentáció része, a SECAP második 

nagy fejezete a Kibocsátásleltár után. 

A SECAP „Kockázatok és sebezhetőségek” fejezetében szereplő adatok és elemzések 

lehetőséget adnak a kormányzati stratégiák elkészítéséről szóló jogszabályban 

említett ún. Zöld Könyv elkészítéséhez. 

A megbízó Önkormányzat, a szerződés 2. ütemében foglalt kérésének megfelelően a 

Responsum Kft. elkészítette a Kerület klímaváltozási kockázat- és veszélyeztetettségi 

elemzését, valamint a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. 

rendelet 38. §-ban rögzített ún. Zöld Könyvet. 

Nem utolsó sorban a stratégiai dokumentum megléte előnyt jelent, bizonyos 

esetekben pedig elengedhetetlen a Horizon2020 közvetlen brüsszeli források 

elnyeréséhez, amelyek a fenntartható, intelligens városfejlesztéshez (SmartCity) 

biztosítanak támogatást. 
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Eredmények összefoglalása 

A dokumentum „Kibocsátásleltár” fejezetében ismertetjük a kerület ágazatonkénti 

fogyasztási mutatóit, valamint az abból konvertált széndioxid-kibocsátási értékeit az 

2011-es bázisévre vonatkozóan. Ezek az értékek adják az alapját a széndioxid-

csökkentési folyamat bázisértékeit. Újbuda széndioxid kibocsátása 2011-ben 721 385 

tonna, ennek megfelelően 432 831 tonna az elérendő kibocsátási érték. Az elérendő 

csökkentési cél összkibocsátási értékkel kell számolni, nem ágazatonként egyenlő 

arányban. Ennek hátterét és számítási módszerét az akcióterv részletesen tartalmazza. 

 

Az klímaalkalmazkodási- és környezeti kockázatelemzés során meghatároztuk a 

Kerületet – éghajlatváltozásból következő – potenciális veszélyforrásait, és azok 

bekövetkezési valószínűségét. Megvizsgáltuk azokat az ágazatokat, területeket, 

amelyekre a klímaváltozás negatív hatással lehet, valamint ezen hatások várható 

mértéket. E tényezők alapján határoztuk meg a sebezhetőségi, illetve beavatkozási 

pontokat. 

Az úgynevezett adaptáció, avagy a sebezhetőség csökkentése, olyan intézkedések 

összessége, amely által Újbuda fel tud készülni az várható elemi csapásokra, 

mérsékelni tudja azok hatását, megvédve így a lakosság érzékeny csoportjait és az 

veszélyeztetett anyagi javakat. Végül tapasztalati becslés alapján kategorizáltuk az 

adaptációs pontokra fordítandó relatív költségeket. 

Az eredmények alapján három fő akcióterületeket definiáltunk, amelyeket 

veszélyforrások alapján, az érintett ágazatok alapján és az adaptáció Önkormányzatot 

érintő relatív költségei alapján elemeztünk. 
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A beavatkozási pontok két nagy csoportra oszthatóak aszerint, hogy saját hatáskörbe 

tartozik az adott intézkedés, vagy más hatóságok, egyéb rendvédelmi szervek, illetve 

szolgáltatók feladatkörébe tartozó intézkedéseket, együttműködés keretén belül kell 

elvégezni. Ez utóbbi együttműködések leginkább tájékoztatási, és adatszolgáltatási 

feladatokat jelentene az Önkormányzatnak.  

A dokumentáció utolsó részében az akcióterveket ismertetjük, amelynek célrendszere 

két része a mitigáció és az adaptáció. Az előbbi két fő egysége a dekarbonizáció és az 

energiahatékonysági intézkedések, míg az utóbbinál az infrastruktúra reziliencia 

valamint a társadalmi prevenció a beavatkozási fókusz. Természetesen mindkét 

alrendszernél fontos szerepet kap a szemléletformálás. 

 

Budapest, 2019. március 28. 

……………………………….. 

Dr. Lendvay Endre 

ügyvezető 
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I .  B E V E Z E T É S  

 

 

1 Módszertani alapok 

 

Az Akcióterv területi hatálya a Kerület közigazgatási területe. 

A SECAP-ban meghatározott alapadatok két döntéselőkészítő folyamatot jelölnek ki, 

amelyek végén egy egymásra utaló és egymásra ható komplex akcióterv megalkotása 

szükséges. 

     „A”    „B” 

 

1. ábra: Az akcióterv alkotásának folyamata 

 

A legtöbb korábban hazánkban készült akciótervvel ellentétben mind a közlekedésre, 

mind a lakóépület-állományra vonatkozó adatokat is tartalmazza. A SECAP 

elkészítésének első és talán legnehezebb, legösszetettebb fázisa az adatgyűjtés és a 
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Kibocsátásleltár elkészítése. Tudva azt, hogy az adatszolgáltatók különböző módon és 

formában átadott adatait először egységes módszertan szerint kellett rendezni, illetve 

azonos dimenzióba (MWh) kellett konvertálni. 

A Responsum Kft. a Kibocsátásleltár elkészítése alatt folyamatosan tartotta a 

kapcsolatot az Önkormányzat Környezetvédelmi Osztályának munkatársaival, 

egyeztetett az adatgyűjtés részleteiről. Környezetvédelmi Osztály mellett, 

Önkormányzat részéről adatszolgáltatóként segített még a Lakásgazdálkodási Osztály, 

valamint a Városgazdálkodási Igazgatóság Beruházási Osztálya. A Responsum Kft 

munkája során felkereste Önkormányzathoz kapcsolódó Gazdasági Műszaki Ellátó 

Szolgálatot, valamint a Zsombolyai Kft- t is. 

A kibocsátásleltár alap adatkészlete közvetlenül a közműszolgáltatóktól (ELMŰ-

ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., NKM Földgázszolgáltató Zrt., FŐTÁV– Budapesti 

Távhőszolgáltató Zrt.; BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.) kapott 

adatszolgáltatására épül. 

Általános alapadatok, központi statisztikai információk a Központi Statisztikai 

Hivataltól, míg további energetikai adatok, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 

Innovációs Nonprofit Kft. által kialakított NÉER Nemzeti Épületenergetikai 

Rendszerből, valamint a az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) statisztikáiból 

származnak. 

 

A klímaváltozási kockázat- és veszélyeztetettségi elemzés a SECAP útmutató és 

módszertan alapján, az alábbi fejezetek szerint épül fel: 

 Alkalmazkodási eredménytábla 

 Kockázatok és sebezhetőségek 

 Az éghajlattal kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó 

értékelések 
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 Klímaváltozással kapcsolatos környezeti veszélyek kockázata 

 A kerület sebezhetősége 

 Várhat hatások 

 Alkalmazkodási intézkedések 

A SECAP módszertani útmutató és a kapcsolódó adattábla alapján készült értékelés 

mellett, jelen dokumentációban bővebb elemzések és más módszertan szerinti 

értelmezések is szerepelnek, amelyeket a Zöld könyv is tartalmaz. 

Az elemzéseket, leírásokat az alábbi dokumentumokra támaszkodva készítettük: 

- Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ: 

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re 

- Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Nemzeti Fenntartható Fejlődési 

Keretstratégia 2013 

- Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala: Budapest 

környezeti állapotértékelése 2016. 

- Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala: Budapest 

Környezeti Programja 2017–2021. 

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata: Kerületi 

környezetvédelmi Program 2016-2020. 

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 

2014-2020 

- Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) - 

http://nater.mbfsz.gov.hu/hu/node/2  

 https://map.mbfsz.gov.hu/nater/  

 

http://nater.mbfsz.gov.hu/hu/node/2
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
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A tanulmány klímaadaptációs részének elkészítése alatt a Responsum Kft. egyeztetett 

az Önkormányzat Környezetvédelmi Osztályának munkatársaival, szakmai 

konzultációkat folytatott Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály és a 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) - Nemzeti Alkalmazkodási Központ 

Főosztályának szakértőivel. 

 

A SECAP dokumentáció mellet, az Önkormányzat kérésére készítettük el –a 

Responsum Kft. által kidolgozott módszertan alapján az úgynevezett Zöld könyvet, 

amely megfelel a 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet a kormányzati stratégiai irányításról 

szóló, vonatkozó jogszabályi előírásoknak.  
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2 Újbuda általános földrajzi jellemzése 

2.1 Újbuda területe, lakossága 

A XI. kerület Budapest délnyugati részén helyezkedik el, városmagot övező belső 

kerület besorolással. Területe 33,49 km2, lakossága 2018-ban 132543 fő. A kerület 

határos a budaörsi kopárokkal, melynek utolsó, keleti tagja, a Rupp-hegy már a XI. 

kerület része. Északon a Farkasréti temető, a Sas-hegy határolja és a Gellért-hegy 

csúcsán át éri el a kerület határa a Dunát. A Duna középvonala a kerület határa déli 

irányba 8 km hosszon, egészen Budafokig. Onnan a kerület határa Nyugatra fordul és 

a Péter-hegyet érintve felmegy Kamaraerdőre, mely a Tétényi-fennsík északi pereme. 

A kerület nyugati oldalán a Budaörsi füves repülőtér található. 

 

2.2 Természeti öröksége 

A kerület eredeti természeti környezetének túlnyomó része, növény és állatvilága is 

eltűnt az utóbbi 150 évben az ember térhódításával és a technikai fejlődéssel 

párhuzamosan.  

Legnagyobb összefüggő erdőterülete a Kamaraerdő, de kisebb erdőfoltok találhatók a 

Rupp-hegyen, a Sas-hegy déli lejtőjén és a Gellért-hegy Dunára néző meredek oldalán 

is. Ez utóbbi egyben a Világörökség része is. A kerület erdőterületéből 210 ha állami 

és 12 ha önkormányzati tulajdonú. További erdőtelepítést terveznek, különösen az 

autópályák és vasútvonalak mentén véderdő kialakítását. 
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A Kis-Gellérthegy, Kamaraerdő, Sas-hegy a budavári Magdolna toronyból 

[Fotó: Jánossy László 2018] 

Országos jelentőségű védett terület a Gellért-hegy és a Budai Sas-hegy. Az Európai 

Uniós védett területek hálózatába tartozó Natura 2000-es terület a Duna medre, annak 

ellenére, hogy a kerület 8 km-es mederszakaszából már csak 1,5 km természet közeli, 

a többi kiépített. A Sas-hegy egy kisebb része is Natura 2000-es terület. A kerületben 

négy helyi védettségű terület található, a Kőérberki szikes rét a különleges sziki 

növényzetével és a keserűvíz forrásaival, a Rupp-hegy – a Csíki-hegyek legkeletibb 

dombja, a Szent István Egyetem Budai Arborétuma és a Lágymányosi öböl környéke. 

Négy védett barlang is van Újbudán, a Gellért-hegyi barlang, a Sas-hegyi barlang, a 

Gellért-hegyi sziklaüreg és a Gellért-hegyi aragonitbarlang. Az ötödiket egy építkezés 

alapozásakor fedezték fel, a Citadella-kristálybarlangot, mely az I. és XI. kerület 

határán fekszik, de az I. kerületből nyílik. A kerület védett gyógyforrásai a Gellért fürdő 

41 fokos vizű forrásai, de védett a Tétényi úti Szent Imre Kórház meleg vizű kútja, 

valamint védettek a kőérberki keserűvíz kutak is.  

Zöldfelületekben viszonylag gazdag Újbuda, az említett erdőkön kívül mezőgazdasági 

területek, füves repülőtér, Duna-menti apró ártéri erdő maradványok és sok közpark 

nyújt kikapcsolódási lehetőséget. A kerületben az egy főre jutó zöldterület 35 m2, ebből 

egy főre jutó park, közkert 12,4 m2, ami messze több, mint a budapesti átlag (11 m2 

zöldterület/fő). A zöldterületeket növelik a barnamezős hajdani ipari területek, melyek 
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nagy része magára hagyva spontán cserjésedik és beerdősül, igaz, nem őshonos, 

hanem gyakran idegenhonos, inváziós fajokkal, ázsiai bálványfával, amerikai fehér 

akáccal, zöld juharral. Sok lakótelepi park van a kerületben, de nagyobb városi parkok, 

közparkok kiépítésére lenne még szükség. A Fehérvári út és Őrmező térségében 27 

közkertet is létesítettek, ezekből is többre lenne igény. 

 

2.3 Éghajlata 

A XI. kerületre jellemző a mérsékelt, közepesen csapadékos éghajlat. Az éves 

középhőmérséklet 11 oC, az átlagos évi csapadékösszeg 530 mm. A legkevesebb 

csapadék február-márciusban, a legtöbb – jó kétszer annyi - május-júniusban mérhető. 

Valamivel több csapadék esik a magasabb, erdős területeken, míg a budaörsi 

kopárokhoz tartozó Rupp-hegyen, de a Sas-hegy déli lejtőjén is szubmediterrán jellegű 

mikroklíma alakult ki. A napsütéses órák száma évente átlagosan 1930, jelentős éves 

ingadozással, de a déli tájolású napelemek telepítése ilyen napfény mennyiség mellett 

már belátható időn belül megtérül. Az elmúlt 130 év alatt az átlaghőmérséklet 1,2 

fokkal nőtt, ennek eredménye, hogy télen is a korábbi évek havazása helyett sokszor 

eső hull. Az üvegházhatású gázok, főként a széndioxid kibocsátása világszerte 

folyamatosan nő, mely klímaváltozást okoz. Azt, hogy átlagosan 1,2 fokkal melegebb 

van, mint néhány évtizede, meg sem érezzük, de hatásaival egyre gyakrabban 

találkozunk. Mivel az 1,2 foknyi plusz hőmennyiség nem egyetlen napon jelentkezik, 

hanem 365 napon át adódik össze a sok-sok kis többlet hőmennyiség, az 

átlaghőmérséklet emelkedésével a virágok hetekkel előbb nyílnak, a rovarok is 3-4 

héttel korábban fejlődnek ki, a tavasz sokkal korábban kezdődik. Egyre több a 

hőhullám, melynek komoly egészségügyi hatása van. Hőhullámok idején jól 

kimutatható a többlethalálozás, mely különösen a szív- és érrendszeri betegségekben 

szenvedő idősebbeket érintheti. A csapadék összmennyisége szinte állandó, csak 

kismértékben csökkent, de éves eloszlása változik. A klímamodellek alapján várhatóan 
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a téli csapadékmennyiség fog növekedni és a nyarak még szárazabbak lesznek, az 

aszályos időszakok hossza, gyakorisága nő. Sokkal gyakrabban fordulnak elő rendkívüli 

időjárási események, melyek a kerület épületállományában vagy a hirtelen lezúduló 

túl sok vizet elnyelni nem képes csatornahálózatban is károkat okozhatnak. Újbudán 

városi hőszigetek a belső, sűrűn beépített területeken és a lakótelepeken alakulnak ki, 

ahol ilyenkor a Budapest körüli hőmérséklethez képest 2-3 fokkal melegebbet mérnek. 

Az újbudai hőszigetek nem érik el a belvárosi 5-6 fokos többlet hőmérsékletet, mivel 

a kerület átszellőzése az uralkodó északnyugati széllel jobb, mint a Belvárosé. 

 

2.4 Demográfia 

Újbuda területe 3349 ha, lakossága 2019-ben 131600 fő, népsűrűsége 3958 fő/km2. 

A lakások száma a kerületben 78560, a népességet figyelembe véve, átlagosan 1,7 fő 

lakik egy-egy lakásban.  

A XI. kerület lakosságszáma a legerőteljesebben 1880-1910-ig nőtt a Bartók Béla út, 

Móricz Zsigmond körtér környékének kiépülésével, majd 1960 és 1980 között a 

házgyári lakótelepek létesítésével. Az akkori majdnem 180000-es lakosságszám kisebb 

ingadozásokkal csökken, ma 130000 körüli. A halálozások száma minden évben 

meghaladja a születések számát. Az utóbbi 30 év alatti csökkenés okai között lehet a 

lakosság elöregedése, egy részének kiköltözése az agglomerációba, másik részének 

külföldre távozása tartós munkavállalással. A XI. kerület a csökkenés ellenére is a 

főváros legnépesebb kerülete. 
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2. ábra: kerület népességének alakulása 1870-tól 2018 -ig (fő) [KSH] 

A lakosság egyre nagyobb része él egyedül, a nők egyre később házasodnak vagy meg 

sem házasodnak. A nők 36%-a gyermek nélküli. A korfából leolvasható, hogy az 1954 

körül születettek (Ratkó-korszak) gyermekei 20 évvel később szintén jelentős számban 

születtek, de ők felnőve már később szültek és lényegesen kevesebb gyereket. Ideális 

esetben egy egészséges társadalomban a korfának lefelé egyenletesen szélesedni 

kellene. A kerület lakossága elöregedett, 100 gyermekkorúra (0-14 évesre) 250 

időskorú (60 év feletti) jut, de ez még mindig sokkal jobb, mint például az V. kerület, 

ahol száz gyermekkorú mellett 452 időskorú lakik. Száz családra a kerületben 264 

családtag, közülük 87 gyermek jut, a gyermekek száma a fővárosi átlagnál (95) kisebb. 

A férfiak átlagosan rövidebb ideig élnek, Budapesten már a 18. év fölöttieknél minden 

korosztályban több a nő, mint a férfi. A XI. kerületben 2011-ben, az utolsó 

népszámlálás idején 65495 férfi és 77670 nő lakott, közülük 6 férfi és 28 nő volt 100 

év felett. A népesség számának nem, családi állapot és életkor szerinti megoszlását az 

alábbi ábra mutatja az utolsó, 2011-es népszámlálási adatok alapján. 
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3. ábra: A népesség száma családi állapot és nemek szerint, 2011 [KSH] 

A XI. kerület lakosságának több, mint háromnegyede érettségizett és közel 45%-a 

egyetemet, főiskolát végzett, ami kiemelkedő arány, a főváros 23 kerületéből a 

legiskolázottabbak közül a negyedik legjobb arányú. A kerület lakosságának 39,3%-a 

beszél angolul, 21,5%-a németül, 4,5%-a franciául, az idegen nyelvtudás egyre 

általánosabb. A kerület ebben nagyon jól teljesít, például a X. kerületben a lakosságnak 

csak 23,0%-a beszél angolul. A XI. kerületben a 60 év felettiek közül másfélszer 

annyian beszélnek németül, mint angolul, míg a 14 év alattiak közül már több, mint 

háromszor annyian beszélnek angolul, mint németül. Vallási felekezethez a kerület 

népességének már csak kevesebb, mint fele tartozik, egyre nő az ateisták száma, 

közben különösen a történelmi egyházak tagjainak száma csökken.   
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2.5 Lakásállomány, háztartás 

A XI. kerületben 67307 lakott lakás található. Érdekes, hogy ezen felül kifejezetten sok 

a nem lakott lakás, 10866. Száz lakott lakásban 198 fő lakik. Az átlagos lakásméret 

kétszobás, alig több, mint 63 m2-es. Kb. 42300 téglaépítésű és 21400 panellakás 

található a kerületben, a többi gázbetonból, betonból, kőből, vályogból, fából készült 

vagy eredetileg üdülőnek épült. A kerület 9900 épületéből 5377 földszintes, 2061 

pedig 11, vagy annál is több emeletes. A lakások túlnyomó többsége összkomfortos 

(79%) vagy komfortos (15%). A lakásállomány majdnem negyede, 24,8%-a 1946 előtt 

  

Bartók Béla út, közel 100 éves beépítés [Fotó: Jánossy László 2019] 

épült, majdnem fele 1965-1990 között. 59000 lakás magántulajdon, 6400 

önkormányzati tulajdonú a kerületben, a többi szolgálati vagy egyéb. A kerület 

lakóinak kétharmada egy-családos háztartásban él. Általában egyedül laknak a 

maradék egyharmadba tartozók, akik nem házasodtak meg, megözvegyültek vagy 

elváltak.  
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2.6 Középületek, intézmények 

A XI. kerületben 17 bölcsőde, 50 óvoda, 27 általános iskola fogadja a fiatalokat. A 

kerületi középiskolák száma 19.  Három híres egyetem is működik a kerületben, az 

ELTE Természettudományi Kara, a Szent István Egyetem Budai Campusa és a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.  

Emellett számos műemlék, illetve védett épület található. 

1. táblázat: A XI. kerület műemlékeinek listája 

Törzsszám Cím Név Helyrajzi szám 

16095 Kőérberki dűlő középkori templom 314/155 

15691 Fehérvári út 24., 

Schönherz Zoltán 

utca 5. 

templom 4298/2 

16151 Somlói út 32-40., 

Villányi út 29-43. 

(Szüret u. 4.) 

Budapesti Corvinus 

Egyetem épületegyüttese 

és arborétum) 

5094, 4938 

15697 Kamaraerdő Kolostor és templom romjai 0148/2, 0148/4, 

147/1, 147/2, 

0148/3 

15700 Műegyetem rakpart 

1-6., Budafoki út 4-6. 

könyvtárépület 5534 

15704 Villányi út 15., 

Balogh lejtő 

r. k. templom 4940/3 

15934 Villányi út 5-7. Gimnázium 4962/2 

15987 Villányi út 17. Gimnázium épülete 4940/2 

16151 Somlói út 32-40., 

Villányi út 29-43. 

Kertészeti Tanintézet 

arborétuma és épületei 

5094, 4938 
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A Budai ciszterci Szent Imre-templom és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium a 

Feneketlen-tóval [Fotó: Jánossy László 2019] 

 

Lágymányos Duna menti része a Gellért-hegyről [Fotó: Norbert Aepli] 
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2.7 Gazdaság 

A hajdani ipari termelés jelentősen csökkent, számos ipari létesítmény szűnt meg a 

rendszerváltást követően. A régi ipari telephelyek jelentős része magára hagyva áll, 

néhány épületet átalakítva újra hasznosítottak, elsősorban kereskedelmi 

létesítmények lettek belőlük. Kevés nemzetközi szinten is versenyképes cég maradt 

talpon. Az utóbbi évtizedekben a termelő ipar helyett a szolgáltatások köre bővült 

jelentősen.  

2.8 Energiatermelők  

A legjelentősebb energiatermelő a kerületben a Kelenföldi Erőmű. Ez volt az első 

magyar közösségi tulajdonú városi erőmű. Áramot 1914 óta ad a városrésznek. 

Többször bővítették, modernizálták. 1952-től az áramon kívül forró vizes távfűtést is 

szolgáltat kapcsolt energiatermeléssel. Kapacitását 1972-ben 32 MW-os gázturbinával 

bővítették, így az ország első gázturbinás csúcserőműve lett, 1993-ban pedig már 130 

MW-os gázturbinát építettek be a Kelenföldi Erőműbe.1  

A legfontosabb energiafogyasztó a közlekedésen kívül a lakosság a lakások fűtésével 

és elektromos berendezéseinek működtetésével. A korábbi fatüzelést, majd a nagy 

kéntartalmú barnaszénnel fűtött központi fűtéses kazánok használatát is szinte teljes 

mértékben felváltotta a földgáztüzelés. Ezáltal a városi levegő téli, orrfacsaró 

kéndioxid szennyezettsége jelentősen csökkent. A megújuló energia használata még 

kismértékű, pedig a XI. kerületben a földhő, a termálvíz hulladékhője legtöbbször 

kihasználatlan és a napelemek ára is gyorsan csökken, telepítésük egyre rövidebb idő 

alatt térül meg. A kerület lakásállományának fűtésében a legjelentősebb a földgáz. A 

2011-es, utolsó népszámlálás adatai szerint helyiségenként fűtenek 12530 lakást, 

24749 lakás fűtését egy vagy több lakást együtt fűtő kazánokkal oldották meg, 30042 

                                              

1 100 éves a Kelenföldi Erőmű – kiadvány (BERT). 
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kerületi lakás távfűtéssel kapja a meleget. Környezetvédelmi szempontból a távfűtés 

a legjobb, a legtöbb budapesti kerületben egyáltalán nincsen távfűtési lehetőség.  

A lakóházak tulajdonosai (családi házaktól a panel épületekig) sokat tehetnek annak 

érdekében, hogy minél kevesebb fosszilis tüzelőanyaggal kelljen fűteni az épületet. Az 

épületek falainak utólagos külső hőszigetelését több pályázati forrás is támogatta. A 

szigetelő réteg anyagától, vastagságától és árától függően jelentős fűtési energia 

megtakarítás érhető el, a beruházás költsége néhány év alatt megtérül. Így persze nem 

csak a hőszigetelt lakások lakóinak fűtésköltsége csökken, az üvegház hatású gázok 

kibocsátása is mérséklődik, a lakóházak hőszigetelése széles körben megvalósítandó 

közérdek, ezzel az állam is jól jár. A külföldről, bármikor elzárható vezetékeken érkező 

fosszilis energia függésünk jelentősen mérsékelhető a hazai lakásállomány 

hőszigetelésével.  

 

A Kelenföldi Erőmű, (középen még álló kéménye)[Fotó: funiQ] 

2.9 Közlekedés 

Budapest nyugati irányú tranzit és regionális közúti forgalmának legnagyobb részét a 

Budaörsi út vezeti Újbudán át az M1-es és M7-es autópályákra. Budaörsön keresztül az 
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1-es főúton hagyhatjuk el a fővárost. Délnyugatra a 7-es Balatoni út vezet ki 

Kamaraerdőn át, délre pedig a 6-os főút Pécs felé. Ezek forgalma mind a XI. kerületet 

terheli jelentős légszennyezéssel és egészségre káros zajhatással. A kamionok ma már 

többnyire elkerülik ezeket a kivezető szakaszokat, amióta megnyílt az M0-ás körgyűrű 

déli része, de a forgalom nem lett kisebb, a személyautók foglalták el a kamionok 

helyét. Reggelenként az M1-M7 bevezető szakaszán lassan araszol a dugó. Az M1-M7 

közös kivezető szakaszon 113052 jármű/nap, az M6 kivezetőn 28354 j/nap forgalmat 

mértek2. A legjelentősebb újbudai közlekedési csomópontok: BAH-csomópont, Móricz 

Zsigmond körtér, Kosztolányi Dezső tér és a Szent Gellért tér. A XI. kerületet Pesttel a 

Szabadság, a Petőfi és a Rákóczi híd köti össze.  

 

A Kelenföld vasútállomáson át országos fővonalak (és nemzetközi vonatok) hagyják el 

a fővárost, részben a Keleti pályaudvar - Körvasútsor, másrészt a Déli pályaudvar 

irányából. Sokan járnak Kelenföldön át, korszerűsített pályán, korszerű szerelvényekkel 

az elővárosi agglomerációból is munkába. Egyre többen veszik igénybe a vasúti 

közlekedést a városon belül is, mivel egyszerűbb, olcsóbb vonaton eljutni egyes 

városrészekbe, nem kell busszal, átszállásonként új menetjeggyel utazni. A Déli 

pályaudvar vonattal 6 perc, a Keleti 15. A vasúti pálya miatt a keresztirányú gépkocsi 

forgalom helyenként korlátozott, de a városi közösségi közlekedést az élhetőbb város 

megvalósítása érdekében előnyben kell részesíteni a gépjárművekkel szemben. A 

korábbi évtizedekben a gyárak udvarára vezettek be az iparvágányok, melyeken a 

nyersanyagok és a késztermékek is szállíthatók voltak tehervagonokban. Az 

iparvágányok a vasúti pályákhoz, a HÉV sínekhez vagy a villamos hálózathoz 

csatlakoztak. Az iparvágányokat fokozatosan szüntették meg, ma már a vasúti és vízi 

                                              

2 Az országos közutak 2017 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma (Magyar Közút) 
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teherszállítás is minimális, sajnos tehergépkocsira, kamionra terelték a legnagyobb 

részét, ami jelentősen fokozta a légszennyezést és zajterhelést. 

 

A XI. kerület tömegközlekedése jól kiépített.  A budai fonódó villamos hálózat, a 17-

es, 19-es, 41-es, 56-os és 61-es vonalakkal igen hosszú, átszállás nélküli közlekedést 

tesz lehetővé Budán a Savoya parktól és a Kamaraerdei Ifjusági Parktól a Gellért-hegy 

és a Vár-hegy mindkét oldalán egészen a Hármashatár-hegy lábáig, a Bécsi 

út/Vörösvári útig. Hamarosan befejeződik a XI. kerület legfontosabb villamos vonal 

fejlesztése, az 1-es villamos remélhetőleg 2019 nyarától a Fehérvári út és az Etele tér 

között teljesen új építésű pályán járhat, összekötve a Bécsi úti végállomást Kelenföld 

vasútállomással. Ma már csak érdekesség, hogy 1899-től a Gellért térről HÉV járt Dél-

Budán, a Törökbálintra menő HÉV-et 1963-ban, a Móricz Zsigmond körtérről 

Nagytétényig közlekedő HÉV-et 1977-ben szüntették meg, pontosabban rövidebb 

szakaszokon villamossal helyettesítették.  

A buszjáratok a nagy közlekedési csomópontokra, a vasútig, a 4-es metróig vagy 

valamelyik villamosjáratig viszik az utasokat, sok járat végállomása a Móricz Zsigmond 

körtéren vagy a Kelenföld vasútállomás mellett van.  

A kerületnek egyetlen metróvonala a 2014-ben megnyitott M4-es első szakasza, mely 

Kelenföld vasútállomást köti össze a Gellért tér, Kálvin tér (M3), Rákóczi tér mentén a 

Keleti pályaudvarral (M2). Eredetileg egy második építési szakaszt is terveztek, a 4-es 

metró vonala hosszabb távon tovább építhető Gazdagrét, valamint Zugló és Újpalota 

felé. A 4-es metró érdekessége, hogy a metró kocsik vezető nélkül, távirányítással 

közlekednek.  

A Kelenföldi pályaudvar melletti Kelenföld autóbusz-állomásról távolsági busszal 

(Volánbusz) Érd, Százhalombatta, Tárnok, Bicske, Etyek, stb. irányába utazhatnak 

tovább az utasok. A városhatárig a Budapest Bérlet érvényes rájuk, ahogy a vonatokra 

is.  
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A kerékpáros közlekedés környezetbarát, nem igényel fosszilis tüzelőanyagot, nem 

szennyezi a levegőt, zajhatása sincsen, ráadásul egészséges mozgást is jelent. A 

kerékpározás időjárás és szintkülönbség függő is, de az év nagy részén lehetséges. A 

kerékpáros forgalom 20 év alatt a 11-szeresére növekedett. Egyre többen 

kerékpároznak rendszeresen, a kerékpárutakat (ide értve a kerékpár sávokat, járdán 

futó kerékpár utakat és a kerékpáros jellel felfestett útszakaszokat is) a XI. kerületben 

is fejlesztik. Újbuda Önkormányzata 100 milliót nyert VEKOP pályázaton kerékpár 

forgalmi hálózatának fejlesztésére. A munkálatok 2019-ben indulnak. A meglévő 

kerékpárutak egy része kiváló, más szakaszok balesetveszélyesek, az eddig megépült 

kerékpárutak nincsenek mindenhol egymással összekötve, több helyen 

kapcsolódhatnának hálózatba. A budai Duna-parti kerékpárút (nemzetközi E6-os) a 

Szent Gellért-rakparton a járdán vezet, a nagy gyalogos forgalom miatt alig lehet rajta 

haladni és nagy a balesetveszély.  

 

4. ábra: Kerékpárutak a XI. kerületben, kerékpáros főhálózati elemek kiépítettsége 

[BKK, munkaközi, 2016] 
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5. ábra: Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XI. kerületében 

[Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 19/136 Újbuda közlekedésfejlesztési koncepció, 

Kerékpáros közlekedés javaslat kivonat] 

 

Újbudáról, az Egyetemváros hajóállomásról a D11-es hajójárattal Újpestig hajózhatunk 

BKK bérlettel. A Szent Gellért térről (Szabadság híd) a D11-essel Újpestig vagy lefelé 

a Haller utcáig, a D12-es járattal Rómaifürdőig utazhatunk.   

A XI. kerület Örsöd városrésze területén található a Budaörsi repülőtér, mely a 

Mátyásföldi füves repülőtér után 1937-től 1950-ig, a Ferihegyi repülőtér elkészültéig 

Budapest hivatalos polgári és sportrepülőtere volt. Ma sport- és hobbi-repülési célokat 

szolgál. 
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I I .  K I B O C S Á T Á S L E L T Á R  

 

3 Bázisév meghatározása 
 

A SECAP egyik fontos és benyújtandó dokumentuma a kiindulási kibocsátásleltár, 

amely a bázisév szükséges adataival számol. 

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége által közzétett dokumentumok 

nem tartalmaznak módszertani leírást a bázisév kijelölésére; annak meghatározását az 

önkormányzatra bízza. 

A Responsum Kft. az alább felsorolt dokumentumok felhasználásával tett javaslatot a 

SECAP bázisévére: 

 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi Programja 

2010-2014 

 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kerületi 

Környezetvédelmi Programja 2016-2020 

 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata SEAP – Előkészítő 

Felmérés (T-Systems Magyarország Zrt.) 

 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Területfejlesztési Stratégia 

2014-2020 

 Budapest Főváros Környezeti Programja 2011 – 2016 időszakra (Budapest 

Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, 2011) 

 XI. kerületi önkormányzat épületeinek energetikai veszteségfeltáró analízise – 

összefoglaló, 2012 

 

A felhasznált dokumentumok alapján, a Responsum Kft. a készülő SECAP bázisévének 

a 2011. évet javasolta. 
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 2011-ben az önkormányzat 92 épületére kiterjedő veszteségfeltáró analízis 

készült 

 2011-es népszámlálás adatai is rendelkezésre állnak 

 Környezetvédelmi programban is rendszeresen hivatkoznak 2011-es, meglévő 

és használható adatokra: például forgalmi adatok, lakóépületek állapota 

 2011: A legtöbb energiafogyasztáshoz kapcsolódó adat ettől az évtől már és 

még elérhető olyan módon és mértékben, hogy a számításokban 

alkalmazhatók legyenek. 

 Az épületenergetikai felmérést 88 épület világítástechnikai felmérésével 

egészítették ki. 

 

Az Önkormányzattal egyetértésben a 2011. lett a definiált bázisév. 

A Bázisév meghatározásának hátterét nem szükséges a SECAP módszertan szerint 

indokolni, így a fenti hivatkozások csupán alátámasztó háttéranyagként szolgálnak. 

 

 

4 Fogyasztási és kibocsátási értékek 
 

A kibocsátásleltár (BEI) a bázisév végleges energiafogyasztására, a helyi 

energiatermelésre (amennyiben alkalmazandó) és a szén-dioxid-kibocsátásának 

meghatározásához használt kibocsátási tényezőkre vonatkozó adatokat mutat be. 

4.1 Alapadatok 

 Leltározási év (Bázisév): 2011. 

 Lakosság száma: 143165 

 Háztartások száma: 78207 

 Kibocsátási tényező: A kibocsátási tényezők olyan együtthatók, amelyek a 

kibocsátások mennyiségét tevékenységi egységenként határozzák meg. Az 
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egyes energiahordozókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátás a végső 

energiafogyasztás és a hozzátartozó kibocsátási tényező szorzataként 

határozható meg. 

A adatbázisban alkalmazott megközelítés: IPPC (Éghajlat-változási 

Kormányközi Testület) módszertanának megfelelően, a kibocsátási tényezők 

tüzelőanyag elégetése esetén – az egyes tüzelőanyagok széntartalma alapján 

számoltunk. 

 Kibocsátásjelentési egység: tonna szén-dioxid 

 

Az kibocsátásleltár eredményei 

A) Végső energiafogyasztás – ágazatonként és energiahordozóként szerepel a 

végső energiafogyasztást; 

B) Energiaellátás – az önkormányzat zöldáram-vásárlásához és a helyi 

energiatermeléshez kapcsolódó adatok; 

C) Szén-dioxid-kibocsátás –a szén-dioxid-kibocsátás a Tüzelőanyag-kibocsátási 

tényezők adatbázisa (EFs) alapján. 

 

4.2 Végső energiafogyasztás (A) 

 

A Polgármesterek Szövetsége kezdeményezés keretében négy kulcsfontosságú 

Covenant-ágazatot határoztak meg. Ezek azok a fő ágazatok, amelyekben a helyi 

önkormányzatok befolyásolni tudják az energiafogyasztást, majd ezt követően 

csökkenthetik az abból eredő szén-dioxid-kibocsátást.  

A kulcsfontosságú Covenant-ágazatokat „kulcs” ikon jelöli: a sablonban, és azok az 

alábbiak:  
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 Önkormányzati épületek, berendezések/létesítmények (A helyi önkormányzat 

tulajdonát képező épületek és létesítmények. A létesítmények olyan 

energiafogyasztó entitások, amelyek nem épületek, például szennyvíztisztító 

telepek.) 

 Szolgáltató (nem önkormányzati) épületek, berendezések/létesítmények (A 

szolgáltatási ágazat épületei és létesítményei, például magántulajdonú 

társaságok, bankok, kereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenységek végzésére 

szolgáló irodák, kórházak stb.) 

 Lakóépületek (Elsődlegesen lakóépületként használt épületek. A szociális 

lakáshoz jutás ebbe az ágazatba tartozik.) 

 Közlekedés  

 

Önkormányzat 

Önkormányzati érdekeltségű épületek  

Az által fenntartott intézményi épületek kor és energetikai szempontból igen 

változatosak. 2011 –ben már néhányuk esetében történt energetikai korszerűsítés. 

Újbuda 1410 db önkormányzati tulajdonú bérlakással rendelkezik, amely a település 

teljes lakásállomány (78207 db) 1,8 %-át teszi ki. A lakások több mint 60 %-a 30 éves, 

vagy azt meghaladó korú. Az alacsony komfortfokozatú lakások többsége 1960 előtt 

épült lakóházak átalakításával létesült. A lakások 40 %-a a ’70-es években épült, 

többségében ipari technológiával – vasbeton vázszerkezetű és panel épületek – 

illetve középblokkos tégla felhasználásával. A lakásállomány 22 %-a 10 évnél 

fiatalabb. 

A kapott adatszolgáltatás alapján 2011-ben a teljes felhasznált villamos energia 

mennyisége 30685 MWh volt.  
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2. táblázat: Önkormányzati épületek energiafelhasználása (MWh) 

Önkormányzati épületek, 

berendezések/létesítmények 

Villamos 

energia 
Távfűtés Földgáz Összesen 

2011. év 3201  1653 25831 30685 

forrás: Közműszolgáltatói adatszolgáltatás 

 

Egyéb fogyasztók 

Újbudán a közvilágítást 2011 évben, többségében hagyományos lámpatest 

biztosította, melynek beépített teljesítménye 1756 kW, míg a díszkivilágításé 90,5 kW 

volt, ami 7661 MWh villamosenergia-fogyasztást jelentett 4150 óra égésidő/év 

mellett.  

 

Önkormányzati flotta 

Az önkormányzat tulajdonában lévő járművek 2011-ben kizárólag személyautók 

voltak. Az Önkormányzattól kapott adatok alapján a gépkocsik üzemanyag 

felhasználása, átszámítva a 3 db benzines autó 36 MWh és 2 db dízel üzemű 27 MWh 

volt. Elektromos jármű a bázisévben nem volt az önkormányzat tulajdonában.  

 

Tömegközlekedés 

A BKV által üzemeltetett helyi közlekedést viszonylatok szerint 1 metró, 13 villamos 

és 57 autóbusz bonyolítja le, mely üzemanyag fogyasztása a BBK Zrt-től kapott 

adatszolgáltatás alapján 2011 évben 536.730 liter gázolaj volt, ami 536.73MWh 

energiafogyasztást jelent. Emellett a villamosok és a metró területre vetített 

összesített fogyasztása 51284 MWh volt. 
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3. táblázat: Közlekedés energiafelhasználása (MWh-ra számítva) 

Kategória 
Elektromos 

áram 
Gázolaj Benzin Összesen 

Önkormányzati flotta  0 27 36 63 

Tömegközlekedés  32409 77250 0 109659 

forrás: Önkormányzat, BKK 

 

Lakosság 

Lakossági épületek 

Újbudán a lakóövezet jellege szerint a lakóingatlanok közel fele családi házas 

területen található, harmada-a lakótelepi lakás, nagyságrendileg ötöde városias 

beépítésű területen fekszik. A legtöbb ingatlan jelentős hányada 1990 előtt épült, 

energetikai mutatóik jellemzően meglehetősen alacsonyak, nagyrészüknél az 

energetikai felújítás/korszerűsítés nem történt meg. 

A kerület CO2 emisszióját kisebb mértékben befolyásolja a háztartási fűtés és 

melegvízellátás. A lakások túlnyomó részének hőellátását távfűtés vagy egyedi, illetve 

központi gázfűtés biztosítja; levegőminőségi szempontból elsősorban a szilárd 

biomassza fűtési célú elégetéséből származó por, NOx és CO kibocsátás lehet releváns. 

Mivel a kerületben a lakásoknak csak kb. 15%-a tartozik nem távhőt és nem földgázt 

felhasználó fűtési módba, így a kerület levegőminőségét az e lakásokból származó 

kibocsátások csak korlátozottan érintik és elsősorban a mélyebben fekvő, gyengén 

átszellőző, kertvárosias településrészekben okozhatnak helyi és időszakos 

levegőminőségi problémákat. 

 

A lakások átlagos gázfogyasztása 2011-ben 916,8m3 volt, ami a 45254 (nem 

távfűtéses) lakás esetében 41488867,2 m3 fogyasztás 437707,5 MWh-nak felel meg. A 

távfűtéses lakások összefogyasztása a bázisévben 



 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat   Responsum Kft. 

FENNTARTHATÓ ENERGIA- ÉS KLÍMAAKCIÓTERVE (SECAP)  2019. 

   

35 / 135 

4. táblázat: Lakóépületek energiafogyasztása (MWh-ra számítva) 

Kategória 
Villamos 

energia 
Földgáz Távhő Összesen 

Lakóépületek 181.127 437.707 238.041 958.238 

 

Lakossági egyéni közlekedés 

Újbuda közlekedési szempontból Budapest nyugati kapujaként funkcionál és a 

legnagyobb, városhatáron kívülről érkező forgalmi terheléssel bíró kerület. Az M1-M7 

autópályákról beérkező a városhatárt átlépő forgalom meghaladja a mintegy 70 000 

Ejármű/nap (egységjármű/nap) értéket, melynek 20%-a tranzit forgalom. A kerület 

motorizációs szintje eléri a 400 személygépkocsi/1000 lakos átlag értéket, mely 

budapesti átlag feletti. 

2011-ban lakossági tulajdonban összesen 50286 darab személygépkocsi volt. A 

lakossági személygépkocsi állomány üzemanyag felhasználása 12.500 km/gépkocsi 

futásteljesítmény3 alapján, a 36634 db benzinüzemű jármű 33,75 millió l benzin (293,6 

GWh) (8 l/100 km átlagfogyasztással számolva) és 8,25 millió l gázolaj (81,6 GWh) (6 

l/100 km átlagfogyasztással számolva) volt. 

 

5. táblázat: Lakossági gépjárműállomány 

Kategória Benzin Dízel Összesen 

Személygépkocsi (db) 36634 4219 50286 

Fogyasztás (l) 33750000 8250000  

Fogyasztás (MWh) 318716 84771 403487 

forrás: KSH 

                                              

3 http://www.origo.hu/auto/20140811-bosch-atlag-16-ezer-kilometert-autozunk-egy-

ev-alatt.html 

http://www.origo.hu/auto/20140811-bosch-atlag-16-ezer-kilometert-autozunk-egy-ev-alatt.html
http://www.origo.hu/auto/20140811-bosch-atlag-16-ezer-kilometert-autozunk-egy-ev-alatt.html
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A szolgáltató szektorhoz tartozó (nem önkormányzati) épületek 

2011 évre vonatkozóan a Közműszolgáltatók. által összegyűjtött adatszolgáltatás 

alapján a szolgáltató szektorhoz tartotó ingatlanok és létesítmények együttes 

energiafogyasztása 93 GWh villamos energia és 195,6 GWh földgáz és 68 GWh-nak 

megfelelő távfűtésből származó hőfogyasztás volt.  

 

Ipari fogyasztók 

A Közműszolgáltatók által összegyűjtött adatszolgáltatás alapján a 2011 évre 

vonatkozóan nem ETS hatálya alá tartozó ipari létesítmények energiafogyasztása 

102,5 GWh villamos energia, 231,5 GWh földgáz, és 73 GWh távhő fogyasztás volt. 

 

Kereskedelmi szállítás 

Újbudán 411 benzinüzemű, 5129 dízelüzemű tehergépkocsi volt 2011-ben a KSH 

adatai alapján. A tehergépjárművek a kerülethez rendelt regisztrációja (azaz a 

tulajdonos, üzemeltető stb. gazdasági társaság székhelye vagy telephelye szerinti 

tehergépjármű állomány) nem utal a tehergépjárművek kerületen belüli terhelésére, 

mindemellett sem fogyasztási, sem futási adatok nem állnak rendelkezésre. Emiatt a 

bázisévre vonatkozó kibocsátási adatok becsült értéke, nem lenne valid. Javasolt 

módszertan alapján, a tehergépjármű állomány változásának mértékéből fogunk 

következtetéseket levonni a SECAP készítés következő fázisában. 

 

Az ágazatonként és energiahordozóként összesített végső energiafogyasztást az alábbi 

diagramok mutatják: 
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6. ábra: Ágazatonkénti végső energiafogyasztás mértéke 

 

 

7. ábra: Ágazatonkénti végső energiafogyasztás megoszlása 
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8. ábra: Energiahordozónkénti végső energiafogyasztás 

 

4.3 Energiaellátás (B) 

 

A Kerület villamos- és hőenergia-ellátását a Kelenföldi Erőmű határozza meg. Az 

Erőmű 2006-tól kogenerációs erőműként működik, azaz - az erőmű a felhasznált 

tüzelőhő teljesítményének megfelelően - kapcsoltan egyszerre hőt és elektromos 

energiát állít elő. Az erőmű a kerületben mintegy 32 900 lakást (lakásállomány 42%-

a) és 1 440 egyéb távhő felhasználót lát el (az erőmű által ellátott távhő körzetek pl. 

Kelenföld, Őrmező, Gazdagrét, Lágymányosi lakótelep, ill. az I. kerületi Budai Vár). 

2014-ben a szerződött hőteljesítmény lekötés 279 MWth (beépített villamos 

teljesítmény: 178 MWe, ill. a kis gázturbinák beépített villamos teljesítménye: 10 

MWe)4.  

A dél-budai távhőrendszer által előállított hő, 2011-ig éves átlagban közel 80%-a 

kapcsolt energiatermeléssel készült. 

                                              

4 http://budapestieromu.hu/page/kelenfoldi-eromu 
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Mivel az erőmű kiszolgálási területe meghaladja a XI. kerületet, valamint működésével 

kapcsolatos döntések nem tartozik az Önkormányzat hatáskörébe, és a SECAP 

módszertan szerint teljesítménye 20 MW feletti, így az Erőmű kibocsátási tényezőivel 

ebben a rendszerben nem számolunk, mert azok mértékének nagyságrendekkel 

torzítanák az Önkormányzat CO2 kibocsátásleltárát, befolyásolva ezzel a vállalt 

kötelezettséget. Az Önkormányzat Környezetvédelmi Osztályának munkatársaival 

egyetértésével, a SECAP egy külön fejezetében fogunk foglalkozni az Erőművel. 

 

Helyi/elosztott villamosenergia-termelés  

A SECAP módszertan a „helyi” termelőt nem a vizsgált településen belüli, hanem egy 

adott épülethez köthető energiaforrást ért. Ennek megfelelően a „Helyi/elosztott 

hűtés/fűtés” is ennek megfelelően kell értelmezni. A hitelesített zöldáram a 

2009/28/EK irányelv 15. cikke szerinti eredetigazolással ellátott megújuló 

energiaforrásokból termelt áram. 

 

Az Önkormányzat 2007-ben napelemes rendszert telepített a Zsombolyai úti 

épületére, melynek névleges teljesítménye 20 kW. Ezt 2009-ben egy újabb 20 kW-os 

majd 2011-ben egy 50 kW teljesítményű naperőmű követte. A három ütemben 

megvalósult rendszer 90 kW névleges teljesítményének köszönhetően, éves szinten 

160 000 kWh áramot termel, valamint 114 tonna széndioxid kibocsájtástól mentesíti 

a kerületet. 
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4.4 Szén-dioxid-kibocsátás (C) 

 

A szén-dioxid-kibocsátás a Tüzelőanyag-kibocsátási tényezők adatbázisa (EFs) alapján 

kalkuláltuk. Kibocsátási tényező a nem helyben előállított villamos energiára 

vonatkozóan, az országos vagy regionális hálózatba történő villamosenergia-

termeléshez használt energiamixre vonatkozik, amelynek értékeit az alábbi 6 táblázat 

tartalmazza. 

6. táblázat: Szén-dioxid-kibocsátási tényezők [t/MWh] 

Villamos energia Fosszilis tüzelőanyagok 

Nemzeti Helyi Földgáz Dízel Benzin 

0,539 0,539 0,202 0,267 0,249 

 

Az ágazatonkénti CO2 kibocsátást az alábbi 7. táblázat foglalja össze, annak 

megoszlását a 9. és 10. ábra mutatja be. 

 

7. táblázat: táblázat: A kibocsátási tényezőkkel számolt szén-dioxid-kibocsátás 

[t] / kibocsátás, szén-dioxid-egyenértékben [t] 

Szektor tonna 

Önkormányzati 7694 

Szolgáltatási 122768 

Lakossági 307093 

Közvilágítás 3777 

Ipar 137226 

Közlekedés 142826 

ÖSSZESEN 721385 
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9. ábra: Ágazatonkénti CO2-kibocsátás mértéke 

 

10. ábra: Ágazatonkénti CO2-kibocsátás megoszlása 

 

A SECAP kidolgozásának legfontosabb előfeltétele a kiindulási kibocsátásleltár 

összeállítása. Jelen dokumentumban összefoglalt és értékelt adatok egyfajta kivonata 

a SECAP módszertani táblázatának. Elemzésük alapozzák meg a SECAP intézkedési 

tervét. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2011

to
n

n
a
 C

O
2
/C

O
2
-e
g
y
e
n
é
rt
é
k
/é
v Önkormányzati

Szolgáltatási

Lakossági

Közvilágítás

Ipar

Közlekedés

Egyéb

Energiafogyasztáshoz nem kapcsolódó

1%

10%

20%

11%
43%

15%

0%0%
Önkormányzati

Szolgáltatási

Lakossági

Közvilágítás

Ipar

Közlekedés

Egyéb

Energiafogyasztáshoz nem
kapcsolódó



 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat   Responsum Kft. 

FENNTARTHATÓ ENERGIA- ÉS KLÍMAAKCIÓTERVE (SECAP)  2019. 

   

42 / 135 

8. táblázat: Fogyasztási és kibocsátási összesített értékek 

MWh 2274770 

t CO2 (egyenérték) 721385 

MWh/fő 15,9 

t CO2 (egyenérték) /fő 5,0 

 

Az Önkormányzat jelentős energetikai célú építőipari beruházásokat tett a CO2 

kibocsátás mérséklésének és a kitűzött mitigációs célok érdekében. A Zsombolyai utcai 

hivatali épületek korszerűsítésén, valamint a saját napelemes rendszerek kialakításán 

túl, lakóépületek felújításra, korszerűsítésre 61,3 millió forintot fordított az 

önkormányzat. 

 

A bázisév idején történt intézmény-fenntartói átalakulás miatt az Önkormányzat 

kezeléséből kikerült épületállományon történt beruházások értékelését a SECAP 

dokumentációban külön módszertan alapján fogjuk végezni. 

 

A bázisévben kibocsátott 529791 tonna CO2 40%-os mérséklése után 317874,6 tonna 

kibocsátási értéket kell elérni 2030-ra. A KSH adatok alapján 2011 és 2016 között közel 

10%-kal csökkent Magyarország CO2 kibocsátása, amely tartalmazza a nagy ipari 

fogyasztókat is. 

A SECAP egyik célja, hogy kifejezetten az Önkormányzat döntési körébe tartozó 

kibocsátás-csökkentő lehetőségeket tárja fel, és az azt segítő intézkedési tervet 

határozza meg, amelynek nem alanyai a nagy ipari CO2 kibocsátók. 
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5 Energetikai célú beruházások 

 

5.1 Lakóépület-felújítási pályázatok 

 

Lakóház felújítási program keretében az Önkormányzat 1993 óta évente vissza nem 

térítendő támogatást nyújt pályázati úton a XI. kerületi lakóépületek felújításának, 

illetve korszerűsítésének elősegítése céljából, az Önkormányzat közigazgatási határán 

belül elhelyezkedő társasházak és lakásszövetkezetek a legalább 4 lakást tartalmazó 

épületeik felújítására. 

Az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából 

elismerhető bruttó bekerülési költség maximum 40 %-a, de pályázatonként 

lakásszámtól függően legfeljebb 400 000,- Ft – 2 000 000,- Ft. Továbbá az elmúlt évek 

gyakorlatát követve, tekintetbe véve a pályázók nagy számát, a támogatás összegét 

csökkentettük 20 %-al, így több épület felújítását tudja támogatni az Önkormányzat. 

A pályázat keretén belül a többlakásos lakóépületekben lévő, csak az alábbiakban 

felsorolt, az épület állagromlását megakadályozó felújítási munkálatokra – amely 

lehet teljes, vagy részleges – volt igényelhető támogatás:  

kémény felújítás, gázvezeték felújítás, tető felújítás, gépészeti felújítás, homlokzatok 

felújítása (nyílászárók cseréjére, felújítására nem igényelhető támogatás, bejárati 

lépcső akadálymentesítése támogatott), liftek felújítására csak az életveszélyes 

felújítási munkák elvégzésére határozat alapján kötelezett lakóépületek igényelhetnek 

támogatást. 

Az elbírálás főbb szempontjai a pályázat szerint: 
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 Előnyt élveznek azok a pályázók, akik életveszélyt, balesetveszélyt 

megszüntető felújítást végeznek. 

Azok a lakóházak, amelyek az utolsó – egymást követő – három év valamelyikében 

pályázati támogatást nyertek, az idén a rendelkezésre álló összeg függvényében 

részesülhetnek támogatásban. 

A Lakóház felújítási pályázaton a beadott pályázatokból évente átlagosan 120 nyertest 

hirdettünk, közel 1,61 milliárd forint összegben született döntés a támogatások 

tekintetében, ami éves szinten 5-10 ezer db lakást érintett.  

9. táblázat: Lakások energetikai célú felújítási pályázatok főbb adatai 

év 
Pályázat 

db 

Teljes felújítási 

költség 

Támogatható 

felújítási költség 

Önkorm. 

támogatás 

Lakások 

db 

2011 183 480.601.833 Ft 480.601.833 Ft 111.010.540 Ft 9141 

2012 107 309.797.676 Ft 307.366.938 Ft 66.677.595 Ft 4117 

2013 148 414.457.379 Ft  411.961.186 Ft    81.465.896 Ft  5.040  

2014 255 820.090.962 Ft 793.910.160 Ft 151.963.240 Ft 10.413 

2015 130 370 853 996 Ft 359 943 297 Ft 69 974 012 Ft 4 196 

2016 92 344 373 817 Ft 339 832 200 Ft 52 765 815 Ft 3 825 

2017 138 606 343 095 Ft 581 688 278 Ft 84 380 590 Ft 4 837 
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Lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása, pályázat 

Újbuda Önkormányzata a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, 

felújításának támogatásáról szóló 23/2015. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet), valamint az államháztartáson kívüli források (támogatások) 

átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata 35/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi nyílt 

pályázatot írt ki. 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást 

nyújt pályázati úton a XI. kerületi legalább 4 lakást tartalmazó lakóépületek 

korszerűsítéséhez, felújításához az energiahatékonyság, az energiatakarékosság 

ösztönzése céljából. 

Az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából 

elismerhető bruttó bekerülési költség maximum 15%-a, de pályázatonként nem 

haladhatja meg a 22.500,- Ft/lakás összeget. 

Támogatható tevékenységek köre:  

1. A panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalus, az öntött, a vasbeton 

vázas és az egyéb előre gyártott (iparosított) technológia felhasználásával 

épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, (energia-

megtakarítást eredményező) felújítására a következő célokra nyújtható 

támogatás: 

a. épületgépészeti-rendszerek korszerűsítése, felújítása, 

b. épületvillamos-rendszerek korszerűsítése, felújítása. 

2. Az ÖKO-program keretében a következő célokra nyújtható támogatás: 

a. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges 

berendezések (termosztatikus szelepek) lakásonkénti beszerelése. 
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b. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület 

hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas 

mérőeszközök (hőmennyiségmérők, és/vagy költségmegosztók) 

beszerelése. A „smart metering" (okosmérés) rendszer teljes körű 

kialakítása. 

c. Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszerének az 

átalakítása. 

10. táblázat: Pályázati nyertesei 2016 évben –Pályázati a XI. kerületi lakóépületek 

energiatakarékos korszerűsítéséhez, felújításához 

 

Megvalósítás 

helye 

Budapest XI. 

Felújítási munka 
Felújítási munka 

megn. 

Támogatható 

felújítási 

költség 

Önkorm. 

támogatás 

Lakás

ok 

száma 

1 Andor u. 14-

18/B. 

ÖKO program Az épület közös 

tulajdonú egycsöves 

fűtési rendszer 

átalakítása   

29 092 601 Ft 4 363 890 Ft 200 

2 Bartók Béla út 

92-94. 

Iparosított tech. 

épület 

energiatakarékos 

korszerűsítésére  

épületvillamos-

rendszerek 

korszerűsítése+ 

1 206 389 Ft 180 958 Ft 147 

3 Etele út 73. Iparosított tech. 

épület 

energiatakarékos 

korszerűsítésére  

szellőzőrendszer 

felújítása 

2 482 706 Ft 372 400 Ft 100 

4 Fehérvári út 

183-189. 

ÖKO program és 

Iparosított tech. 

épület 

energiatakarékos 

korszerűsítésére  

Az épület közös 

fűtési rendszerének 

szabályozhatóvá 

tétele és 

épületvillamos-

rendszerek 

2 998 203 Ft 449 730 Ft 198 

5 Frankhegy u. 1-

6. 

Iparosított tech. 

épület 

energiatakarékos 

korszerűsítésére  

szellőzőrendszer 

felújítása 

4 747 959 Ft 712 194 Ft 253 

6 Törökugrató u. 

1-7. 

Iparosított tech. 

épület 

energiatakarékos 

korszerűsítésére  

szellőzőrendszer 

felújítása 

5 191 443 Ft 778 716 Ft 249 

7 Zsombolyai u. 

1/B. 

ÖKO program Fűtéskorszerűsítés, 

termosztatikus 

szelepek, 

költségmegosztók 

2 636 873 Ft 360 000 Ft 16 

  ÖSSZESEN 48 356 174 Ft 7 217 888 Ft 1163 
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Az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke 2017-ben a támogatás 

szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség maximum 40 %-a (2016-ban 

15% volt), de pályázatonként nem haladhatja meg a 22.500,- Ft/lakás összeget. 

11. táblázat: Pályázati nyertesei 2017 évben –Pályázati a XI. kerületi lakóépületek 

energiatakarékos korszerűsítéséhez, felújításához 

 

Megvalósítás 

helye 

Budapest XI. 

Felújítási munka 

Támogatható 

felújítási 

költség 

Önkorm. 

támogatás 

Lakások 

száma 

1 

Andor u. 5-11/B. Iparosított tech. épület 

energiatakarékos 

korszerűsítése  
7 693 486 Ft 3 077 394     180 

2 
Kérő u. 18-20. ÖKO program 

4 452 148 Ft 1 780 859 Ft 130 

3 

Ménesi út 87. Iparosított tech. épület 

energiatakarékos 

korszerűsítése  
1 746 522 Ft 225 000 Ft 10 

4 

Hegytető u. 14. Iparosított tech. épület 

energiatakarékos 

korszerűsítése  
483 940 Ft 135 000 Ft 6 

5 

Budaörsi út 43/A. Iparosított tech. épület 

energiatakarékos 

korszerűsítése  
392 430 Ft 156 972 Ft 14 

6 

Bartók Béla út 92-

94. 

Iparosított tech. épület 

energiatakarékos 

korszerűsítése  
1 500 000 Ft 600 000 Ft 147 

  ÖSSZESEN 16 268 526 Ft 5 975 225 Ft 487 

 

„Otthon Melege Program” 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt „Otthon Melege Program” „Társasházak 

energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” 

alprogram pályázathoz szükséges önerő támogatására kiírt pályázat 

 

Újbuda Önkormányzat Polgármestere az államháztartáson kívüli források 

(támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata 35/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi 
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nyílt pályázatot tett közzé, melynek keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 

meghirdetett „Otthon Melege Program” - „Társasházak energia-megtakarítást 

eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram pályázatához (a 

továbbiakban: állami pályázat) szükséges önerő kiegészítésében kíván segítséget 

nyújtani. Az Önkormányzat a támogatást azon XI. kerületi lakóépületek tulajdonosai 

részére nyújtja, akik állami támogatást nyertek el az állami pályázaton. 

Az Önkormányzat a támogatást azon XI. kerületi lakóépületek tulajdonosai részére 

nyújtja, akik állami támogatást nyertek el az állami pályázaton.  

Pályázatot benyújtani az állam felé 2015. április 30. napjától a rendelkezésre álló 

forrás kimerüléséig lehetséges. A Kedvezményezettnek a támogatott beruházást a 

kétoldalúan aláírt Támogatási Szerződés átvételét követően 1 éven belül meg kell 

valósítania. 

A támogatás formája vissza nem térítendő önkormányzati támogatás, mely a állami 

pályázat keretében történő beruházás befejezése, az elszámolás elfogadását követően 

kerül kifizetésre és a pályázó önerejének utólagos kiegészítésére nyújtható be. 

A pályázattal elnyerhető önkormányzati támogatás mértéke nem haladhatja meg a 

támogatás szempontjából elszámolható költségek 17 százalékát, de lakásonként 

maximum 240.000 Ft adható. 

A pályázat keretén belül a minimum 5, de maximum 60 lakásos épületek, 1946 után 

épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező 

távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonként egyedi fűtéssel ellátott 

lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhettek támogatást. 

Az Önkormányzati támogatási keret összege 80 millió Ft, mely a költségvetés 1.8.1.1 

Gazdálkodási céltartalékból biztosítható. 

A támogatható tevékenységek körét részletesen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

által kiírt és az önkormányzati pályázati kiírás mellékletét is képező, az állami 
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pályázathoz tartozó „Pályázati Útmutató” tartalmazza. Az állami ZFR-TH/15 kódszámú 

pályázat feltételeiről szóló Útmutató a pályázati kiírás mellékletét képezi. 

A támogatott munkaelemek  

I. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje felújítása  

II. Homlokzatok és záró födémek hőszigetelése 

III. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező 

felújítása  

IV. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése 

A pályázattal elnyerhető állami támogatás mértéke nem haladhatta meg a támogatás 

szempontjából elszámolható költségek 50 százalékát.  

összes 

pályázat 2016-

ban 

Pályázat 

db 

Teljes felújítási 

költség 

Támogatható 

felújítási 

költség 

Állami 

támogatás 

Önkorm. 

támogatási 

igény 

Lakások 

száma 

TELJES IGÉNY  13 602 855 325 Ft 575 468 129 Ft 286 111 514 Ft 77 101 621 Ft 339 

NYERTESEK 11 450 420 813 Ft 428 227 271 Ft 212 491 085 Ft 60 781 621 Ft 271 

 

A ZBR Panel programmal kapcsolatos támogatási szerződések 2011. évi előirányzata 

167.674.000,- Ft volt, mely 10 db pályázatot és 1.544 db lakást érintett, a teljes 

bekerülési költség 1.807.133.804,- Ft volt. Egy pályázó visszalépett. 

A 9 db nyertes pályázat esetében az alábbi táblázat mutatja a 2012. és 2013 évben 

megkötött támogatási szerződések és 2014. évben majd megkötésre kerülő: 

szerződések legfontosabb adatait. 

  



 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat   Responsum Kft. 

FENNTARTHATÓ ENERGIA- ÉS KLÍMAAKCIÓTERVE (SECAP)  2019. 

   

50 / 135 

Támogatás 

éve 

Pályázat 

db 

Támogatás 

szempontjából 

figyelembe 

vehető bekerülési 

költség 

Állami támogatás 

(max.: 1/3-ad, 

vagy     500.000,-

Ft/lakás) + Klíma 

Bónusz 

Önkormányzati 

támogatás 

(max.: 10% 

vagy 160.000,-

Ft/lakás) 

Lakásszám 

2012 3 604.949.193 Ft 299.824.859 Ft 58.476.337 Ft  404 

2013 2 400.384.588 Ft 191.519.217 Ft 40.038.458 Ft 539 

2014  4 434.753.909 Ft 207.172.467 Ft 40.701.771 Ft 423 

Összesen: 9 1.440.087.690 Ft 818.687.794 Ft 139.216.566 Ft 1366 

 

A pályázat keretén belül támogatható volt az iparosított technológiával épített 

lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, illetve, ezen lakóépületek 

gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint 

megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése. A 

pályázattal elnyerhető önkormányzati – vissza nem térítendő – támogatás az 

iparosított technológiával épült lakóépületek felújítási, bekerülési költségének 1/3-a, 

de lakásonként legfeljebb 500.000,- Ft. 

A Panel program Önkormányzati támogatása mindösszesen közel 1,28 milliárd forint 

volt, ebből a ZBR Panel programmal kapcsolatos támogatások 2010-2012. évi 

előirányzata 167.674.000,- Ft volt, mely 10 db épületet és 1.544 db lakást érintett, a 

teljes bekerülési költség 1.807.133.804,- Ft volt. 

A ZBR Programban elutasított pályázatok közül további 5 db épület nyert 

Önkormányzati támogatást 2013. évben, előirányzata 99 millió forint volt, mely 1.078 

db lakást érintett, a teljes bekerülési költség 1.145.571.632,- Ft volt. 

 

Az ÖKO program célja a távhővel ellátott épületekben a fűtési energiafogyasztás 

szabályozásának és a mérésére alkalmas eszközök beszerelésének, és a fűtési hálózat 

ezekhez szükséges átalakításának támogatása volt. Az ÖKO-program keretében a 

következő célokra lehetett támogatást nyújtani: a lakások hőleadóinak egyedi 

szabályozásához szükséges berendezések beszerelése, a lakások egyedi 
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hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti 

költségmegosztására alkalmas mérőeszközök beszerelése, az épület fűtési 

rendszerének az átalakítása. 

A 2008. 2009. évben kiírt pályázathoz Újbuda önkormányzata is csatlakozott és az 

állammal kötött szerződés után folyamatosan kerültek megkötésre az önkormányzati 

támogatások is 2011-től. Az önkormányzati támogatás legfeljebb a bekerülési költség 

15 %-a, de nem haladhatja meg az 22.500,- Ft/lakás összeget. 

Az ÖKO program keretében 101 db támogatási szerződést kötött meg az 

Önkormányzat a nyertes társasházakkal, szövetkezetekkel a távhővel ellátott 

épületeikben a fűtési energiafogyasztás szabályozására és mérésére alkalmas 

eszközök beszerelésének átalakításának támogatásának lehetővé tétele céljából, 

összesen 121.232.897,- Ft értékben.  

A ZBR Program és az ÖKO program keretében a támogatási szerződések megkötése és 

ez alapján történő elszámolása 2010-2013 évben is folyamatosan történt. A ZBR 

Program keretében még 2014 évben is lehetőség volt újabb támogatások nyújtására 

az állam által támogatott társasházi felújítások 

 

 

5.2 Az Önkormányzat saját beruházásai  

Az alábbi táblázatban ismertetjük az Önkormányzat közvetlen kezelésben lévő 

szociális és egyéb középületek energetikai célú megújítását, amelyet 2001 és 2017 

között döntően saját forrásból fedezett. 
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12. táblázat: Önkormányzat energetikai célú saját beruházásainak főbb adatai 

Intézmény, épület 
átadás 

éve 

Beruházás 

költsége 

Neszmélyi u. Óvoda férőhelybővítés (komplett energetikai 

korszerűsítéssel: kiegészítő hőszigetelés homlokzaton, homlokzati 

nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése) 

2011 77 496 308 Ft 

Érem u. Iskola épület átalakítása 3 csoportszobás Óvodáva 

(komplett energetikai korszerűsítéssel: kiegészítő hőszigetelés 

tetőn, homlokzaton, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtési rendszer 

korszerűsítése) 

2012 151 450 222 Ft 

Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola (Bikszádi u. 11-15.) 

infrastruktúra fejl. felúj. Kp-i támogatásból homlokzat 

hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje 

2012 18 896 743 Ft 

Bp. XI. Vahot u. 1. (Keveháza u. 10.) Védőnői szolgálat kialakítása, 

energetikai korszerűsítéssel 
2014 46 354 116 Ft 

Bp. XI. Sasadi út 13. háziorvosi rendelő felújítása (energetikai 

korszerűsítéssel: 251 m2 kiegészítő homlokzati hőszigetelés, 10 db 

homlokzati nyílászáró csere) 

2014 17 636 595 Ft 

Bp. XI. Alsóhegy utcai Óvodai férőhelybővítés (energetikai 

korszerűsítéssel: 505 m2 kiegészítő homlokzati hőszigetelés; 730 

m2 tetőszigetelés; homlokzati nyílászárók cseréje) 

2014 102 047 208 Ft 

Bp. XI. Vahot utca 1. Háziorvosi Rendelő felújítása tetőfelújítás 

(kiegészítő hőszigeteléssel), ablakok cseréje  2016 67 982 967 Ft 

Bp. XI. Sasadi Óvoda Törcsvár utcai telephelyének (Törcsvár u. 19-

23.) felújítása (energetikai korszerűsítéssel) 
2016 89 405 849 Ft 

Bp. XI. Kérő u. 3. ingatlanban Önkéntes koordinációs módszertani 

központ kialakítása (energetikai korszerűsítéssel) 
2016 122 380 725 Ft 

Bp. XI. Vahot utca 1. Háziorvosi Rendelő fűtési és 

klímarendszerének megújítása 
2017 69 848 208 Ft 

Bp. XI. Menyecske u. 17. sz. alatti Rendelőépület klímatizálás 2017 8 593 569 Ft 

Bp. XI. Fehérvári út 12. szám alatti Rendelőintézet épület 

árnyékolási munkálatai 
2017 2 754 564 Ft 

KEHOP-5.2.9. azonosító jelű pályázati felhívás alapján Budapest 

Főváros XI. kerület Dayka G. u. 4/b. sz. alatti óvodaépület 

energiahatékonysági felújításának munkái  

2017 40 509 800 Ft 

KEHOP-5.2.9. azonosító jelű pályázati felhívás alapján Budapest 

Főváros XI. kerület Kanizsai u. 17-25. sz. alatti óvodaépület 

energiahatékonysági felújításának munkái 

2017 71 194 397 Ft 

KEHOP-5.2.9. azonosító jelű pályázati felhívás alapján Budapest 

Főváros XI. kerület Lecke u. 15-19. sz. alatti óvodaépület 

energiahatékonysági felújításának munkái  

2017 66 789 447 Ft 

KEHOP-5.2.9. azonosító jelű pályázati felhívás alapján Budapest 

Főváros XI. kerület Menyecske u. 2. sz. alatti óvoda és 

bölcsődeépület energiahatékonysági felújításának munkái  

2017 50 832 179 Ft 
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I I I .  K L Í M A A D A P T Á C I Ó  

 

6 Klímaváltozás és alkalmazkodás 

 

A szélsőséges időjárási jelenségek világszerte megfigyelhető gyarapodása jelentős 

kockázatokkal, károkkal fenyegető következmények ráirányították a döntéshozók, a 

szakemberek és a közvélemény figyelmét a klímapolitikára. Ennek érdekében Budapest 

XI. Újbuda kerület vezetése olyan stratégiai dokumentumok elkészítését 

kezdeményezte, mint a SECAP, vagy a klímapolitikai kérdéseket felvető Zöld könyv. 

 

38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet a kormányzati stratégiai 

irányításról 

38. § A zöld könyv valamely más stratégiai tervdokumentum 

előkészítése érdekében készített vitaindító, kötetlen struktúrájú 

és tartalmi elemeket tartalmazó, középtávú stratégiai 

tervdokumentum. A zöld könyv felhívja a figyelmet valamely 

ágazat, szakpolitikai terület legfontosabb megoldatlan kérdéseire 

és kezdeményezi, hogy az érintett szervek a kérdésekkel a 

kormányzati stratégiai irányítás keretein belül foglalkozzanak. 

 

Az éghajlatváltozás csak egyike azoknak a környezeti, társadalmi-gazdasági 

problémáknak, melyek a természeti erőforrások készleteit és minőségét veszélyeztetik 

és akadályát képezik a fenntarthatóság felé történő átmenetnek. Kárpát-medencei 

létalapjaink – gazdag vízkészleteink, termőföldjeink, erdeink, változatos élővilágunk 

– tartós megóvása nemzetstratégiai jelentőségű. A biológiai sokféleség csökkenése, 

áradások és aszályok súlyosbodása, termőföld pusztulása, a vizek és a levegő 
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szennyeződése, invazív fajok és kártevők terjedése, környezeti okokra visszavezethető 

megbetegedések gyarapodása által okozott hatások és azok következményei a 

klímaváltozással együtt olyan komplex problémakört alkotnak, mely kihívásokra 

hatásos választ csak összehangolt, távlatos koncepciók adhatnak. Ez különösen fontos 

egy olyan tervezési környezetben, ahol a klímavédelem horizontális szempontjai szinte 

minden gazdaságfejlesztési, regionális fejlesztési programban meg kell jelenjenek. 

 

Az első Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tudományos megalapozását a Magyar 

Tudományos Akadémia és a klímapolitikáért felelős minisztérium közös projektje „A 

globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok” (VAHAVA: VÁltozás – HAtás – 

VÁlaszok) adta, amelyben Magyarország középtávú klímapolitikájának három fő 

cselekvési irányát jelölte ki: 

 Mitigáció – az uniós és nemzetközi követelményeknek megfelelően 

intézkedéseket irányzott elő az éghajlatváltozást kiváltó gázok kibocsátásának 

csökkentése, és növekedésének megelőzése érdekében. 

 Adaptáció – a már elkerülhetetlen éghajlatváltozás kedvezőtlen ökológiai és 

társadalmi-gazdasági hatásai elleni védekezésnek, az éghajlatváltozás 

következményeihez való alkalmazkodóképesség javításának legfontosabb 

elemeit tartalmazta. 

 Szemléletformálás – az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítását és a 

klímatudatosság erősítését tűzte ki célul. 

 

Jelen stratégiai anyag elsősorban az adaptációra fókuszál. A mitigációról szóló 

elemzéseket legfőképp a SECAP dokumentum tartalmazza, míg a szemléletformálás a 

cselekvési program részeként jelenik meg. 

Az adaptáció csökkentheti az éghajlati változásból származó sebezhetőséget. E 

sebezhetőség részben a gazdaság kitettségének és érzékenységének a függvénye. Ezek 
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a tényezők együtt határozzák meg a klímaváltozás potenciális hatását. E potenciális 

hatást (károsodást) az érintett rendszer adaptációs kapacitása képes mérsékelni: 

maradék kár plusz adaptációs költség az alkalmazkodás után. A tényezők együttesen 

mutatják a sebezhetőség alakulását a gazdasági fejlődés során (1. ábra). A 

klímapolitika e három tényező közül közvetlenül az adaptív kapacitást, az adaptációs 

képességet befolyásolhatja, például beruházások révén. 

 

 

11. ábra: A sebezhetőség tényezői5 

 

A Zöld könyv megalkotásánál a két módszertani dokumentumot vettünk alapul, 

amelyek alapjában szintén követik a fenti struktúrát: 

- A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének jelentéstételi 

útmutatója (a Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) elkészítéséhez) 

- Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról 

és annak eredményeiről (Belügyminisztérium, 2014) 

 

                                              

5 Elekes Andrea, Halmai Péter: Éghajlatváltozás és gazdasági növekedés. Alacsony 

szén- dioxid-kibocsátású gazdaság vs. gazdasági növekedés –„kibékíthetetlen” 

ellentét? In: Magyar Tudomány, 2015. (176. évf.) 
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A két módszertan szemléletében hasonló, viszont elengedhetetlen, hogy a vizsgált 

elemeket és a változókat a Kerület adottságainak megfelelően a kettőt ötvözve 

alkalmazzuk. Az elemzéseket, leírásokat az alábbi dokumentumokra támaszkodva 

készítettük: 

- Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ: 

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re 

- Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Nemzeti Fenntartható Fejlődési 

Keretstratégia 2013 

- Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala: Budapest 

környezeti állapotértékelése 2016. 

- Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala: Budapest 

Környezeti Programja 2017–2021. 

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata: Kerületi 

környezetvédelmi Program 2016-2020. 

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 

2014-2020 

- Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) - 

http://nater.mbfsz.gov.hu/hu/node/2  

 https://map.mbfsz.gov.hu/nater/  

 

  

http://nater.mbfsz.gov.hu/hu/node/2
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
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7 Éghajatváltozás és hatásai 

7.1 Magyarország éghajlatváltozásának jellemzése6 

Magyarország éghajlata igen változékony, arra az óceáni, a kontinentális, valamint a 

mediterrán térségben zajló légköri folyamatok egyaránt hatással vannak. Kiemelt 

jelentőségű a klíma változásának vizsgálata, mivel már kismértékű változás is azt 

eredményezheti, hogy az éghajlati övek eltolódásával országunk a három hatás 

valamelyikének uralma alá kerül. 

Magyarország évi középhőmérséklete országos átlagban 10 °C az 1971–2000-es 

időszak adatai alapján. Az ország legnagyobb része a 10-11 °C közötti évi 

középhőmérsékletű zónába tartozik, és gyakori a 9-10 °C-os tartomány is. Ezektől 

eltérő hőmérséklet csak kisebb, elsősorban a domborzati tényezők által meghatározott 

területeken jellemző. A magasabban fekvő tájakon, valamint az északias lejtőkön 9 °C-

nál alacsonyabb, a leghidegebb területeken, a Mátra és a Bükk térségében 5 °C alatti 

az éves átlaghőmérséklet. 

A több mint egy évszázadra kiterjesztett (1901–2014) vizsgálatok azt mutatják, hogy 

a hazai változások a hőmérséklet tekintetében jól illeszkednek a világméretű 

tendenciákhoz. A múlt század eleje óta tapasztalt 1,2 °C-os országos mértékű 

emelkedés meghaladja a globális változás 0,89 °C-ra becsült mértékét. 

A nyolcvanas évektől kezdődően a melegedés mértéke a keleti, északkeleti 

országrészben a legnagyobb, több mint 2,1 °C. Emellett az ország középső területei és 

a Mecsek térsége is az átlagosnál jobban melegedett. Az évszakos változásokat 

tekintve a nyarak melegedtek leginkább ebben az időszakban, mintegy 1,9 °C-kal, 

országos átlagban, de az északkeleti régiók több mint 2,2 °C-os, a kelet- és dél-alföldi 

                                              

6 NFM, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025, kitekintéssel 2050-re, 2015 
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területek, a szélesebb Dunamenti régió és a Mecsek környéke 2 °C-ot meghaladó 

mértékű melegedést mutat nyáron. 

 

12. ábra Éves átlaghőmérséklet (oC) változása 1981 és 2014 között 

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat) 

 

Az éves csapadékösszeg átlagosan 568 mm hazánkban az 1971–2000-es normál 

időszakot tekintve. Évszakos skálán tavasszal 136 mm, nyáron 189 mm, ősszel 139 

mm, télen 105 mm az átlagos mennyiség. A csapadék területi eloszlását a tengerektől 

– elsősorban a Földközi-tengertől – való távolság és a domborzat határozza meg. A 

legszárazabb alföldi területeken 500 mm alatti, míg a délnyugati határszélen és a 

Bakony térségében 700 mm fölötti összegek jellemzők. Ennél magasabb, 800 mm-t 

meghaladó értékek csak kis foltokban, a Mátra és a Bükk csúcsai közelében, valamint 

a Kőszegi-hegységben jelennek meg.  

Az elmúlt fél évszázadban, 1961 és 2014 között kismértékű, országos átlagban 

mintegy 4%-os, nem szignifikáns növekedést mutatnak a számok. A főváros térségében 

a csökkenés meghaladja az 5%-ot, míg a Nyírségben 15%-os növekedés mutatkozik. 
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13. ábra Az átlagos évi csapadékösszeg változása 1961–2014-ben 

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat) 

 

A csapadék éves összege 1901-től mindössze 6%-os csökkenést mutat a fenti, de az 

éven belüli eloszlása megváltozott. Az átmeneti évszakok csapadéka jelentősen, 

mintegy 15%-kal csökkent, az őszi másodmaximum eltűnőben van, a nyári növekedés 

pedig meghaladja a 7%-ot. Az utóbbi években inkább a szélsőséges jelleg dominál. 

Országos átlagban a csapadékos napok száma csökkenést, a 20 mm-t meghaladó 

csapadékú napok száma pedig enyhe növekedést mutat a XX. század eleje óta. A nyári 

csapadék egyre intenzívebb, ezáltal kevésbé hasznosul, nagy hányadban az elfolyást 

növeli csupán. A száraz időszakok hossza és az átlagos napi csapadékmennyiség 

viszont jelentősen megnövekedett, kivéve tavasszal. Mindez arra utal, hogy a csapadék 

egyre inkább a rövid ideig tartó, intenzív záporok, zivatarok formájában hullik. 

Összességében elmondható, hogy nagy kilengések tapasztalhatók az utóbbi években, 

áradásokra és aszályokra egyaránt fel kell készülni, ugyanakkor megnőtt a rendkívül 

száraz évek fellépésének valószínűsége is. 
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Várható éghajlati trendek Magyarországon7 

A jövőben várható változásokra vonatkozó ismereteink regionális klímamodellek 

futtatásaiból származnak. Mindegyik kísérlet azt szimulálja, hogyan módosul a XXI. 

században a Kárpát-medence éghajlata a változó üvegházgáz-koncentrációk 

következtében. 

A kapott eredmények alapján elmondható, hogy Kárpát-medence térségében a 

hőmérséklet további emelkedése várható minden évszakban. A legnagyobb 

változásokra nyáron és ősszel számíthatunk. A hőmérsékletemelkedés területi 

eloszlását tekintve a szimulációk egységesek abban, hogy az ország keleti és déli 

területein kell nagyobb mértékű melegedéssel számolnunk. A hőmérséklettel 

kapcsolatos szélsőségek egyértelműen és szignifikánsan a melegedés irányába 

mozdulnak el: a fagyos napok száma csökkenni, a nyári napok és a hőhullámos napok 

előfordulása növekedni fog, az évszázad végére már egy hónapot megközelítő 

mértékben. 

A csapadék éves összegében nem számíthatunk nagy változásokra, az eddigi évszakos 

eloszlás viszont nagy valószínűséggel átrendeződik. A nyári csapadék a következő 

évtizedekben 5 %-ot, az évszázad végére pedig 20 %-ot elérő csökkenése bizonyosnak 

tűnik, amit nagy valószínűséggel az őszi és a téli csapadék növekedése fog 

kompenzálni. A nagymennyiségű és intenzív csapadékos jelenségek várhatóan 

elsősorban ősszel lesznek gyakoribbak, a száraz időszakok hossza pedig nyáron fog 

leginkább növekedni. A szélsőségek várható alakulása jellegzetes térbeli eloszlást 

mutat és elsősorban Magyarország középső, déli és keleti területeit érinti 

kedvezőtlenül.  

                                              

7 NFM, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025, kitekintéssel 2050-re, 2015 
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7.2 Budapest és a Kerület éghajlatváltozásának és jellemzése, valamint környezeti 

állapota 

A Kerület éghajlati képének meghatározó vonása, hogy nemcsak városias mivoltából 

fakadóan, mezoklimatikus léptékben rendelkezik éghajlati sajátosságokkal, hanem 

makroklimatikus értelemben is átmeneti éghajlata van, mivel az alföldi és a 

középhegységi területek határán fekszik. Ez pedig a városi klímajelleg területi 

rendszerét is nagymértékben befolyásolja. 

 

Levegő minősége 

Újbuda levegőjét az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat, a 2017. évi 

eredmények alapján, a nitrogén-dioxid (NO2) esetében szennyezettnek, a szálló por 

(PM10), a kisméretű szálló por (PM2,5) alapján megfelelőnek, míg az ózonra 

tekintettel jónak minősítette8. 

A nitrogén-dioxid (NO2), a szálló por (PM10) és annak benz(a)pirén (BaP) tartalma 

meghaladja a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket, a túllépések 

esetszáma azonban továbbra is csökkenő tendenciát mutat. A többi vizsgált anyag 

(kén-dioxid, szén-monoxid, a nagyméretű részecskéket tartalmazó szilárdanyag) 

esetében túlnyomórészt teljesülnek a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határértékek. A határérték-túllépések döntően a gépjárműforgalom, valamint – a 

porszennyezés tekintetében – regionális háttérszennyezés növekedéséből adódnak, 

                                              

8 Budapest Környezeti Állapotértékelése Budapest Főváros Önkormányzatának 

Főpolgármesteri Hivatala, 

Városüzemeltetési Főosztály, 2016. 
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de hűvösebb időszakokban a fűtés is nagymértékben hozzájárulhat a PM10 határérték 

túllépés kialakulásához. 

 

Újbuda levegőminősége vonatkozásában a Kosztolányi Dezső téren elhelyezett (BP6) 

mérési pont adatai az irányadók. A 2005-től rendelkezésre álló monitoring adatok 

alapján 2014 volt az első olyan év, amikor egyetlen mért adat sem haladta meg az 

éves határértékeket, és azóta is stagnál, vagy mérsékelten csökken. 

 

 

14. ábra PM10 kibocsátás a Kosztolányi D. téri mérőpont alapján 

(2017 szeptember-2018 szeptember) (Forrás: Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat) 

 

 

Újbuda elsődleges légszennyező forrás a közúti közlekedés. Kiemelt szennyezők a 

bevezető és a kerületen áthaladó utak: M1-M7 közös bevezető szakasza, Budaörsi út, 

BAH-csomópont, Szerémi és Budafoki út (különösen Rákóczi hídtól délre), Nagyszőlős 

utca – Bocskai út – Október 23-a utca – Irinyi József utca, rakparti út – Petőfi híd, 

Rákóczi híd hídfőjének környéke, Karolina út, Andor utca, Fehérvári út. A közúti 
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közlekedésből származik a levegő szén-monoxid, nitrogén-oxid terhelésének és 

szállóporterhelésének jelentős része. 

A kerület levegőminőségét kisebb mértékben befolyásolja a háztartási fűtés és 

melegvízellátás. A lakások túlnyomó részének hőellátását távfűtés vagy egyedi, illetve 

központi gázfűtés biztosítja; levegőminőségi szempontból elsősorban a szilárd 

biomassza fűtési célú elégetéséből származó por, NOx és CO kibocsátás lehet releváns. 

Mivel a kerületben a lakásoknak csak kb. 15%-a tartozik nem távhőt és nem földgázt 

felhasználó fűtési módba, így a kerület levegőminőségét az e lakásokból származó 

kibocsátások csak korlátozottan érintik és elsősorban a mélyebben fekvő, gyengén 

átszellőző, kertvárosias településrészekben okozhatnak helyi és időszakos 

levegőminőségi problémákat.  

 

Újbuda városrészben az ipari kibocsátás − néhány kisebb üzem kibocsátásától 

eltekintve − gyakorlatilag megszűnt, megmaradó jelentős pontforrás a Kelenföldi 

Erőmű, melynek gázturbinás rekonstrukciója évekkel ezelőtt a kén-dioxid terhelés 

kedvező csökkenését eredményezte. A Kelenföldi Erőmű a legjelentősebb 

légszennyezőanyag kibocsátó telephelyek közül Budapesten a harmadik kibocsátó 

nitrogén-oxidok és szén-monoxid tekintetében, továbbá első helyen áll CO2 

kibocsátásban9; határérték túllépés azonban egyetlen légszennyező anyagra sem 

történt. Emellett fontos megjegyezni, hogy a kerület egészének levegőminőségét 

tekintve a Kelenföldi Erőmű légszennyezőanyag kibocsátása sokkal alacsonyabb 

környezetterhelést eredményez, mint az azzal egyenértékű egyedi, pontszerű 

környezetterhelést eredményező fűtési formák, így a távfűtés az emberi egészség 

                                              

9 Levegőtisztaságvédelmi Információs Rendszer (LAIR) - Évenként és légszennyező 

anyagonként részletezett telephelyi kibocsátások, 2017 
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védelme mellett a klímavédelmi célokat is szolgálja. Diffúz szennyezőforrásnak 

tekinthetők a Hamzsabégi úti buszgarázs, illetve a bevásárlóközpontok parkolói is. 

A kerület levegőminőségével kapcsolatos intézkedések szempontjából lényeges, hogy 

Budapesten a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik a szmogriadó terv és a 

háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint 

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő 

megállapítása. Az említett fővárosi rendelet tiltja az avar és zöldhulladék égetését a 

főváros területén, mely kihatással van a kerület levegőminőségére és a fővárosi 

szmogriadó elrendelésének alakulására is. 

 

Klimatikus viszonyok 

A Kerület éghajlati viszonyainak alakulásában is egyértelműen megjelenik a globális 

klímaváltozás. 1901 és 2017 között, 116 év alatt, 1°C-os emelkedés mutatható ki 

Budapest évi középhőmérsékletének alakulásában. Ezzel párhuzamosan a 

napfénytartam évi összege az 1970-es évek kezdetétől növekedést mutat. A 

besugárzás erősödése tovább fokozza a városlakók hőérzetét. Az átlagérték 

emelkedése mellett legalább annyira fontos a szélsőséges időjárási események 

gyakoriságának alakulása. Az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati 

adatbázisában végzett elemzések szerint a nyári középhőmérséklet emelkedett 

legnagyobb mértékben a múlt század eleje óta, ami a hőséghullámok sűrűbb 

előfordulásában is tükröződik. A hőhullámos napok többlethőmérsékletét bemutató 

15. ábra, a klímamodell 2021-2050 évek során a küszöbhőmérsékletet meghaladó 

napokon történt átlagos többlethőmérsékletet változást (%) szemlélteti a klímamodell 

1991-2020 időszakához képest. Ez alapján elmondható, Budapesten 38,4-43,0% 

többlethőmérséklet változás várható a hőhullámos napokon. 
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15. ábra Hőhullámos napok többlethőmérséklete, 2021-2050 (%/nap) (Forrás: NATéR) 

 

A mezoklimatikus jelenségek közül kiemelendő a jelentős mértékű városi hősziget-

hatás. Az elmúlt években a kisugárzó felszínhőmérséklet alapú hősziget-intenzitási 

érték műhold-áthaladás délelőtti időpontjában átlagosan 1,33 °C, este 1,91 °C volt. A 

júniusi átlagos felszínhőmérséklet alapú hősziget-intenzitási érték kiemelkedik a 

statisztikából, a délelőtt időpontban 2,91 °C volt. A tavaszi-nyári időszakban a hősziget 

kiterjedése is jelentős: a városkörnyéki hőmérsékletet tavasszal 2-3 °C-kal, míg nyáron 

4-6 °C-kal melegebb a kerület belső kevés zöldfelülettel rendelkező, nehezen 

átszellőző része. 
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16. ábra Hőhullámos napok gyakoriságának változása, 2021-2050 (%/év) (Forrás: NATéR) 

 

A fenti 16 ábra a hőhullámos napok számának éves változását (%) szemlélteti a 

klímamodell 1991-2020 időszakához képest. A jelen időszak jellemzése a 2005 és 

2014 között megfigyelt napi átlaghőmérsékleti adatok és a hőhullámokra 

visszavezethető napi halálozási adatok alapján készült. Ez alapján elmondható, 

Budapesten éves szinten 71,4-78,1%-kal nő a hőhullámos napok száma. 
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17. ábra A klimatikus vízmérleg várható változása a 2021–2050 időszakra (mm) 

(Forrás: NATéR) 

A fenti térkép (17. ábra) az átlagos éves klimatikus vízmérlegben bekövetkező várható 

változást ábrázolja a 2021–2050 időszakra, az 1961–1990 referencia időszakhoz 

képest. A klimatikus vízmérleg az évi csapadékösszeg és az évi potenciális 

evapotranszspiráció különbségeként állt elő. A megjelenített értékek a két időszakra 

jellemző átlagos éves vízmérlegek különbségei.10 Ez alapján elmondható, Budapest 

Újbudát is magába foglaló nagyobb részén, 100 - 125 mm-rel csökken a klimatikus 

vízmérleg. 

 

                                              

10 Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer - NATÉR portál, META 

információ 
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A Kerület átlagos évi csapadékösszege közel 600 mm, amelyen belül két esős (május-

június és november-december), és két szárazabb időszak (február-március és 

szeptember-október) váltja egymást. A két szélsőérték között a különbség nagyjából 

kétszeres. Ezek az idősávok kezdenek időben eltolódni, rendszertelenné válni, és az 

elmúlt évtizedben keletkezett csapadékhullás intenzitása is egyre inkább extrémmé 

válik. 

 

18. ábra Felhőszakadás okozta hordaléktorlasz Újbudán (2015. augusztus 7.) 

(Forrás: Önkormányzat honlapja) 

 

Természeti értékek 

A klímaváltozás hatásaival érintett természeti környezet védendő elemei közül az 

egyik legfontosabb a Duna, mely Budapest és ezen belül Újbuda számára is 

pótolhatatlan ökoszisztéma szolgáltatásokat biztosít figyelembe véve többek között 

annak lokális klímaszabályozó hatását, vízgazdálkodásban betöltött szerepét. A 

kerületben lokális problémákat okoz a 

szélsőségesen nagy mennyiségű csapadék, melynek eredményeként a természeti 

környezet állapotában is károk keletkezhetnek, ez különösen kritikus lehet a Duna 
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mellékvízfolyásainak esetében. A Duna teljes budapesti szakasza az árterével együtt, 

és a kisvízfolyások part menti sávjai egyaránt az Országos Területrendezési Tervbe 

 

Erdős területek, parkosított városrészek 

Újbuda nyugati felén, a kerület határán, a budai hegyvidéktől majdnem a Dunáig 

eljutó zöld gyűrű fővárosi jelentőségű. A gyűrű részei közé tartoznak védett 

természeti területek, erdős területek, kertek, mezőgazdasági területek és a Budaörsi 

repülőtér egyaránt. 

 

19. ábra: Erdő- és zöldterületek (közkertek, közparkok) lakóterületektől való távolsága 

(Forrás: Budapest Környezeti Állapotértékelése 2014.) 

 

Újbuda igen változatos zöldfelületi képet mutat (pl. hegyvidéki részek, 

természetvédelmi területek, mezőgazdasági művelésre szánt területek, Duna-menti 

sáv stb.), melyet a jövőbeli fejlesztések esetén is fontos szem előtt tartani, ezt 
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Budapest Településszerkezeti Terve is megfogalmazza. Újbuda zöldfelületi 

ellátottsága (közösség által igénybe vehető zöldfelületek nagyságának és térbeli 

eloszlásának függvénye) dicséretes. A kerületben az 1 főre jutó erdő, természetközeli 

terület és kiépített zöldterület 35 m2, ezen belül a zöldterületek (közkert, közpark, 

városi park) 12,4 m2-t tesznek ki, ezekkel az értékekkel fővárosi összehasonlításban 

átlagon felüli mutatókkal rendelkezik Újbuda. A fentiekből adódóan kiemelten fontos 

a kerület zöldterületi, természetes és természetközeli terület arányának, és 

minőségének megőrzése. A kerület egészét érintő, alapvető fővárosi ökológiai érdek, 

hogy az Újbuda által biztosított zöld gyűrű, védett területek, természeti környezet stb. 

a jövőbeni fejlesztési elképzelések gyakorlati megvalósulása során se sérüljenek. 

 

Az erdősérülékenységi vizsgálatok célja, hogy lehetséges módszereket kutasson, 

teszteljen és demonstráljon segítve a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásának 

felmérését és a nagyterületi alkalmazkodást célzó döntések támogatását. 

A vizsgálatok és bemutatott eredményeik országos léptékű és nagyterületű adatok 

feldolgozásán és generalizálásán alapulnak, ezért lokális relevanciájuk mindig külön 

megfontolás tárgyát kell képezze a lehető legrészletesebb adatok felhasználásával. 

Régiós, vagy tájegységi tendenciák értékelésében javallott figyelembe vételük. 
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20. ábra: Erdő sérülékenységi indikátor (Forrás: NATéR) 

 „Az erdőket alkotó fafajok életlehetősége, növekedési potenciálja – 

fatermőképessége – a genetikai adottságokon túl leginkább a termőhelyük által 

befolyásolt. Azt vizsgáltuk, hogy az erdészeti klímatípusok két klímamodell – lásd a 

Klíma fejezetet – becslései alapján mennyiben rendeződnek át a század közepére, ill. 

végére és ez mekkora hatást fejthet ki a faállományok produkciójára (fatermésére). A 

vizsgálatokhoz 8 főfafaj esetében statisztikai alapon értékeltük az 1961-1990 és a 

1991-2010 időszakok tény klimatikus változásait és a hozzájuk rendelhető fatermési 

adatokat, és ezek alapján becsültük a jövőben várható változásokat. 

Az eredményül kapott értékekhez egyelőre nem lehet pontos bekövetkezési 

valószínűséget hozzárendelni. Folyamatosan frissíteni kell a kalkulációkat az újabb és 

újabb adatokkal, mivel itt elsődlegesen tendenciákról van szó. Konkrét erdőrészlet 

szintű döntés, vagy bármilyen alkalmazkodási operatív cselekvési terv kidolgozása 
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csak az erdőgazdálkodók és az erdőtervezésben dolgozó szakértők bevonásával 

alakítható és alakítandó ki.”11 

 

 

8 SECAP - Alkalmazkodási eredménytábla 

 

Az Alkalmazkodási eredménytábla célja, hogy az Önkormányzat alkalmazkodási 

folyamatban egy adott időpontban fennálló státuszáról pillanatképet adjon. Az alábbi 

táblázat A SECAP által definiált A-D skálarendszere (13. táblázat) alapján értékeltük a 

Kerületre vonatkozó és az Önkormányzatot érintő intézkedéseket, és a 

klímaadaptációval kapcsolatos dokumentumok státusát. Az „Állapot” oszlopban dőlt 

betűvel a SECAP kézikönyv szerinti megnevezés, alatta zárójelben az általunk tett 

értelmezése szerepel. 

 

13. táblázat: Klímaadaptációval kapcsolatos intézkedések skálarendszere 

Állapoti 

skála 
Állapot 

Indikatív 

készültségi 

szint 

D Meg nem kezdett vagy most kezdett 

(Meg nem kezdett vagy koncepcionálisan elkezdett 

dokumentum) 

0–25 % 

                                              

11 Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer - NATÉR portál, META 

információ 
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C További lépések 

(Előkészítési / tervezési szakaszban lévő dokumentum 

25–50 % 

B Előretörés 

(Előrehaladott, részben kidolgozott státuszban lévő 

dokumentum) 

50–75 % 

A Vezetés átvétele 

(Elkészült, azaz elfogadásra benyújtott, illetve elfogadott 

dokumentum) 

75–100 % 

 

Az alkalmazkodási eredménytábla, az adaptációs folyamat státus értékelése. A 

klímaváltozással járó kockázatkezelés és arra való felkészülés – a SECAP módszertan 

szerint – egy 6 lépésből álló folyamat. Az önellenőrző értékelések a „lépések” 

intézkedéscsomagjainak állapotára vonatkoznak, azaz megmutatja, hogy egy adott 

intézkedés (stratégia, cselekvési terv, beruházás, szabályozás stb.) milyen készültségi 

szinten áll. 

Az önellenőrző értékelés 2018. évi állapot szerint készült. Egy adott intézkedés 

esetleges „gyengébb” értékeléséből nem következik negatív megítélés a 

Polgármesterek Szövetsége felől, hanem fejlesztendő területként kell kezelni, azaz 

akciótereket jelöl ki. 
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14. táblázat: Alkalmazkodási eredménytábla (2018) 

Alkalmazkodási 

ciklus lépései 
Intézkedések 

Az állapot 

önellenőrzése 

1. LÉPÉS 

A terep 

előkészítése az 

alkalmazkodáshoz 

Az alkalmazkodási kötelezettségvállalások 

meghatározása /beépítése a helyi éghajlat-

változási politikába 

B 

Humán, műszaki és pénzügyi erőforrások 

azonosítása 

C 

Alkalmazkodási csoport (tisztviselő) 

kijelölése az önkormányzati igazgatásban és 

egyértelmű feladatok hozzárendelése 

A 

Horizontális (azaz ágazati szintű osztályokon 

keresztül történő) koordinációt szolgáló 

mechanizmusok kiépítése 

B 

Vertikális (azaz kormányzati szinteken 

keresztül történő) koordinációt szolgáló 

mechanizmusok kiépítése 

B 

Egyeztetési és részvételi mechanizmusok 

felállítása, 

amelyek több érdekelt fél részvételét 

támogatják az alkalmazkodási folyamatban 

C 

Folyamatos kommunikációs folyamat 

megvalósítása 

(különböző célközönségek bevonása 

érdekében) 

D 
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2. LÉPÉS 

Az 

éghajlatváltozással 

kapcsolatos 

kockázatok és 

sebezhetőségek 

értékelése 

A lehetséges módszerek és adatforrások 

feltérképezése a Kockázatokra és 

sebezhetőségekre vonatkozó értékelés 

elvégzése érdekében 

B 

Az éghajlattal kapcsolatos kockázatok és 

sebezhetőségek értékelésének 

(értékeléseinek) elvégzése 

B 

Az intézkedések lehetséges ágazatainak 

azonosítása és rangsorolása 

B 

A rendelkezésre álló ismeretek rendszeres 

időközönkénti felülvizsgálata és az új 

megállapítások beépítése 

D 

3. ÉS 4. LÉPÉS 

Az alkalmazkodási 

lehetőségek 

azonosítása, 

értékelése és 

kiválasztása  

Az alkalmazkodási lehetőségek teljes 

állományának összegyűjtése, dokumentálása 

és értékelése 

C 

Az alkalmazkodás meglévő politikákba és 

tervekbe történő beépítése lehetőségeinek 

értékelése, a lehetséges szinergiák és 

konfliktusok (pl. a hatásmérséklő intézkedé-

sekkel) azonosítása 

C 

Alkalmazkodási intézkedések kidolgozása és 

elfogadása 

(a SECAP és/vagy más tervezési 

dokumentumok részeként) 

B 

5. LÉPÉS Végrehajtási keret meghatározása 

egyértelmű mérföldkövekkel 

D 
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Végrehajtás Alkalmazkodási intézkedések végrehajtása 

és beépítése (amennyiben releváns) 

az elfogadott SECAP és/vagy más tervezési 

dokumentumokban meghatározottak szerint 

C 

Megtörtént az éghajlatváltozás-mérséklő és 

az alkalmazkodási célú intézkedések 

összehangolása 

D 

6. LÉPÉS 

Nyomon követés és 

értékelés 

Az alkalmazkodási intézkedésekre vonatkozó 

nyomonkövetési keret kialakítása 

D 

Megfelelő nyomonkövetési és értékelési 

mutatók azonosítása 

D 

Az előrehaladás rendszeres nyomon 

követése és jelentése a releváns 

döntéshozók számára 

D 

Alkalmazkodási stratégia és/vagy Akcióterv 

frissítése, felülvizsgálata és kiigazítása 

a nyomonkövetési és értékelési eljárás 

megállapításainak megfelelően 

D 

 

Az egyes területeken az átlagos státuszt az alábbi pókgrafikon (1. ábra) jeleníti meg, 

amely bemutatja azokat a területeket, akciótereket amelyekkel az Önkormányzat 

behatóbban foglalkozott (bordó terület), valamint azokat a lépéseket, amelyekre a 

jövőben kíván összpontosítani. 
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21. ábra: Alkalmazkodási intézkedések akcióterei 

(saját szerkesztés a 14. táblázat alapján) 

 

Az 21. ábra többdimenziós elemei olyan tereket jelöl ki, amelyek potenciális 

akcióterekként kezelhetőek. A továbbiakban értékeljük az ábrán szereplő adaptációs 

folyamat lépéseit. Mindemellett a „10. Alkalmazkodási intézkedések” című fejezetben 

felsorolt dokumentumok megfelelő alapot adnak arra, hogy megfelelő lépésekkel a 

teljes diagram teljesen „fedésbe kerüljön”. 

 

1. lépés – A terep előkészítése 

Az Önkormányzat eddig meghozott intézkedései mind abba az irányba mutatnak, 

amely segíti az adaptációs folyamat eredményes előrelépéseit. Azaz az „1. lépés – A 

terep előkészítése” részei alapján, az Önkormányzat megfelelően kialakította a hivatali 
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rendszerét (pl. Környezetvédelmi Osztály), horizontális és vertikális rendszerben 

kiépítette azokat a mechanizmusokat, amelyek döntéshozásban, illetve 

stratégiaalkotásban jól koordinálhatók. A különböző célcsoportok (civil szervezetek, 

önkéntesek stb.) bevonása meglátásunk szerint eseti, amely leginkább a hatékony 

kommunikáció pontosításával javítható. Ez utóbbi kifejezetten az éghajlatváltozás 

hatásaival kapcsolatos megállapítás volt, mert mindemellett az Önkormányzat példa 

értékűen élenjár a kapcsolódó akciókat figyelembe véve. 

 

2. lépés – Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és sebezhetőségek 

értékelése 

A Kerületre vonatkozó éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és sebezhetőségek 

értékelése, jelen dokumentummal párhuzamosan elkészült Zöld könyv tartalmazza. 

Azaz az Önkormányzat határozott lépéseket tett a dokumentumok létrehozásában. 

Mivel ezek el nem fogadott, első változatok, vagy a SECAP részeként készülő 

dokumentumok, emiatt értékeltük „alacsonyabb” indikatív értékelési szinttel.  

 

3. és 4. lépés – Az alkalmazkodási lehetőségek azonosítása, értékelése és kiválasztása 

A zöld könyv megállapításai, és a készülő SECAP akciótervei, valamint a rendelkezésre 

álló, más készülő stratégiai dokumentumok, intézkedési terveinek összehangolása már 

egy elkezdett folyamat. Ezt jelöli az 1. ábra „jobb alsó részének” „üressége”. A SECAP 

és a Zöld könyv, és egyéb készülő dokumentumok elfogadása után lesz aktuális és 

szükséges az intézkedések összehangolása, valamint a szakpolitikai és döntéshozatali 

rendszerbe történő átültetése. 
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5. lépés – Végrehajtás 

Ehhez a lépéshez tartoznak a klímaváltozás kockázataihoz kapcsolódó konkrét 

beavatkozások, amelyeket a stratégiai dokumentumok akciótervei alapján az 

Önkormányzat megvalósít. Vannak már befejezett és folyamatban lévő programok 

(napelemes rendszerek, épületszigetelések, vízelvezető árok karban tartása, fásítás 

stb.), amelyek kapcsolatban vannak az adaptációs folyamatokkal, de azok –adaptációs 

folyamatok szempontjából – egyelőre nem lettek értékelve. Mindamellett az 

éghajlatváltozás hatásaira való felkészülés folyamatában hasznos és értékes 

beruházások. 

 

6. lépés – Nyomon követés és értékelés 

A monitoring a fentiekből adódóan kezdetleges szinten áll, amelynek esedékessége 

legalább egy-két év múlva lesz. A SECAP monitoring jelentését, elfogadás után 2 évvel 

kell elkészíteni, de emellett maga a SECAP is tartalmaz a bázis év és a jelenállapot 

közötti köztes értékelést. 
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9 Kockázatok és sebezhetőségek (SECAP módszertan alapján) 

 

Ez éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó 

értékelést (Risk and Vulnerability analysis - RVA) a SECAP kapcsolódó táblázatainak 

kitöltésével kell elvégezni. Az RVA meghatározza a kockázat jellegét és mértékét azon 

potenciális veszélyek elemzése és a sebezhetőség felmérése révén, amelyek a lakosság 

egészségét, vagyonát, megélhetését és a számukra szükséges környezetet 

veszélyeztethetik vagy sérthetik. Ez történhet például önálló értékelés vagy 

ágazatonként több értékelés formájában.  

 

9.1 Az éghajlattal kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó 

értékelések 

Az alábbi 15. táblázat tartalmazza a Kerületet érintő – jellemzően országos hatáskörű 

– tanulmányokat, éghajlatváltozási értékeléseket, amelyek alapján jelen elemzést 

végeztük. 

 

15. táblázat: Adaptációs stratégiai dokumentumok 

Cím Szerző(k) Év Leírás 

Nemzeti 

Éghajlatváltozási 

Stratégia 2008-

2025 

Nemzeti 

Fejlesztési 

Minisztérium 

2008 Általánosságban, az ország 

egészére vonatkoztatva ír 

kockázatokról, veszélyekről, 

megoldási alternatívákról. 

Kockázatértékelést nem 

tartalmaz. 
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Második Nemzeti 

Éghajlatváltozási 

Stratégia 2014-

2025, 

kitekintéssel 

2050-re 

Nemzeti 

Fejlesztési 

Minisztérium 

2015 A NÉS-1 felülvizsgálata, 

kiegészítésekkel. Területi 

értékelést az aszály, erdőtűz és a 

hőhullám egészségügyi 

kockázatai vonatkozásában 

tartalmaz. 

Nemzeti 

Alkalmazkodási 

Térinformatikai 

Rendszer - NATÉR 

portál 

Magyar Földtani és 

Geofizikai Intézet 

(MFGI)  

2015 Egy multifunkciós térinformatikai 

rendszer, amely elősegíti a 

klímaváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodáshoz szükséges 

intézkedések megalapozását 

Nemzeti 

Katasztrófa 

kockázat értékelés 

BM Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

2011 Nemzeti katasztrófakockázat-

elemzés és a kockázatkezelési 

jelentés 

 

A fenti dokumentumok felsorolás szintjén, tájékozató jelleggel kerülnek megküldésre 

a Polgármesterek Szövetségének. A fenti dokumentumok alapvetően éghajlatváltozást 

és annak hatásit vizsgáló elemzések, konkrét akciókat nem tartalmaznak. 

 

9.2 Klímaváltozással kapcsolatos környezeti veszélyek kockázata 

Az alábbiakban meghatározzuk a kockázat jellegét és mértékét azon potenciális 

veszélyek elemzése és a sebezhetőség felmérése révén, amelyek veszélyeztethetik 

környezeti/természeti értékeket valamint személyi és vagyoni károkat okozhatnak. Az 

alábbi táblázat a SECAP módszertan szerint készült. 
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Az éghajlatváltozás hatására fellépő vagy egyre gyakoribbá váló elemi csapások – 

kifejezetten Újbudára vonatkoztatott – rendszerét a Zöld könyv tartalmazza. Az alábbi 

táblázat kizárólag a SECAP útmutató szerint készült, és az alapján értékeltük. 

 

16. táblázat: Éghajlattal kapcsolatos veszélyek kockázata 

Éghajlattal 

kapcsolatos 

veszély típusa 

Aktuális 

veszélyforrásból 

eredő kockázat 

foka 

Intenzitás 

várható 

változása 

Gyakoriság 

várható 

változása 

Időkeret12 
Kockázathoz 

kapcsolódó mutatók 

Szélsőséges 

hő 

Mérsékelt Növekedés Növekedés Középtávú 

célok 

Hőhullám napok 

száma 

Szélsőséges 

hideg 

Alacsony Csökkenés Növekedés Középtávú 

célok 

hideg napok 

száma 

Szélsőséges 

csapadék 

Magas Növekedés Növekedés Rövid 

lejáratú 

lehullott 

csapadék 

mennyisége és 

intenzitása 

Árvizek (itt 

villámárvíz) 

Mérsékelt Növekedés Növekedés Középtávú 

célok 

árvízzel elöntött 

bel- és 

külterületek 

Aszályok Nem ismert Növekedés Növekedés Hosszú 

távú 

PaDI0 

aszályossági 

index 

                                              

12 Időkeret: Indikatív időkeret, amelyben a kockázati gyakoriság/intenzitás várhatóan 

nő: rövid távú (0-5 év); középtávú (5-15 év); hosszú távú (15 évet meghaladó) 
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Viharok  Magas Növekedés Nem 

ismert 

Középtávú 

célok 

szélerózió-

veszélyeztetettsé

gi klímafaktor 

Erdőtüzek Alacsony Növekedés Növekedés Középtávú 

célok 

tűzveszélyes 

napok száma 

Földcsuszam-

lások 

Mérsékelt Növekedés Növekedés Hosszú 

célok 

bekövetkezett 

esemény száma 

E
g

yé
b

 

UV 

sugárzás 

Mérsékelt Növekedés Nincs 

változás 

Hosszú 

távú 

UV index 

Biológiai 

eredetű 

Nem ismert Növekedés Nem 

ismert 

Hosszú 

távú 

  

 

9.3 A kerület sebezhetősége 

A sebezhetőség elemzésénél a SECAP szerinti két kategóriában megadjuk azokat a 

„területeket”, amelyekre az éghajlatváltozás következtében bekövetkező negatív 

események hatnak. Ez annak mértékét fogja megadni, hogy a rendszer mennyire 

érzékeny az éghajlatváltozás hátrányos hatásaira, - ideértve a változékonyságot és a 

szélsőségességet – valamint, és mennyire nem képes azokat kezelni, elszenvedni. 

 

Társadalmi-gazdasági: 

A kerület demográfiai folyamatai összetett, a Magyarországra jellemző elöregedő helyi 

társadalom, alacsony vitalitási index, alacsony születésszám, növekvő természetes 

fogyás a kerület nem fejlődő részein tapasztalhatóak. A lakosság idős, nehezen 

tájékoztatható csoportja különösen sebezhető az éghajlat változásainak hatásaival. A 

fejlődő és revitalizált városrészeken, a kerületen- és Budapesten belüli lakosság 
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migrációja, a vidékről „felköltözött” fiatal lakosság sok esetben javítja ezeket a 

mutatókat. 

A lakásállomány állapota szintén erősen megosztott: az sok az elöregedett, magas az 

alacsony komfortfokozatú lakások száma, mely magas energiafogyasztást eredményez 

az érintett épületek esetében, de emellett – Budapesti és országos viszonylatban is – 

kimagasló az újépítésű, magas minőségű, kedvező energetikai besorolású lakások 

száma. 

Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén számolni kell azzal, hogy meggyengülhet az 

épületek és létesítmények energiaellátása, fennakadást okozhat a közúti és vasúti 

közlekedésben is egyaránt. 

 

Fizikai és környezeti: 

A Kerület "átmeneti" (azaz hegyvidéki-síkvidéki) földrajzi elhelyezkedéséből adódóan 

a változékony éghajlat kedvez a szélsőséges időjárási viszonyok, veszélyhelyzetek 

kialakulásának. A Kerület - Budapesten szinte egyedülálló módon - nem árvízveszélyes 

terület, viszont a hegylábi elhelyezkedés, valamint a kopár felszínborítású, nagy 

relieffel jellemezhető domborzat segítik az intenzív csapadékhullás következtében 

kialakuló villámárvizek létrejöttét.  

Jellemző a térségre a több héten, akár több hónapon át tartó szárazság, aszály, emiatt 

növekedhet a kerület erdeinek tűzveszélyessége. A Kerület kitettsége (hegylábi és a 

Duna parti adottság) erősíthetik a szél és poráramlásokat, nőhet a szállópor illetve 

pollen koncentráció. A Kerület (mindamellett, hogy a beépített területeken a 

zöldfelületek aránya magas) az érzékeny területeken nem érzékelhető a növényzet 

hőmérséklet- és zajcsökkentő hatása. 
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A fenti két érzékenységi területet a SECAP útmutató határozta meg. Az általunk 

vizsgált sebezhetőség részletesebb értelmezését az alábbi rendszerben végeztük: 

 

a) Emberi (élet- és egészségkárosodás) 

- Haláleset 

- Sérülés és betegség 

b) Gazdasági /Környezeti  

- Természet és környezet tartós károsodása 

- Pénzügyi és anyagi veszteségek 

c) Politikai /Társadalmi hatás 

- Társadalmi zavargás 

- Mindennapi életben jelentkező zavarok 

- Meggyengült nemzeti kormányzóképesség 

- Meggyengült területi igazgatás 

 

A fenti felsorolás kategóriáit alkalmazva vizsgáltuk az szintén SECAP módszertan 

szerinti érzékeny és érintett szakpolitikai ágazatokat. Ezáltal lettek ágazatok azok az 

érzékeny területek, amelyekre az éghajlati elemek negatív hatással vannak. 

 

9.4 Várható hatások 

Ebben a pontban elemezzük azokat a SECAP által definiált szakpolitikai ágazatokat, 

amelyeket a „kockázatok és sebezhetőségek” érintenek, azaz elemezzük azokat a 

szakpolitikai területeket, ahol az alkalmazkodási intézkedések tervezése szükséges. 

Az éghajlatváltozás várható hatásainak értékelését az 17. táblázat foglalja össze a 

sebezhető szakpolitikai ágazatok szerint  
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17. táblázat: Éghajlatváltozás várható hatásai az érintett ágazatokra 

Érintett 

szakpolitikai 

ágazat13 

Várható hatás(ok) 
Bekövetkezés 

valószínűsége 

Hatás 

várható 

foka 

Időkeret 

Épületek megnövekedett igények 

fűtésre, hűtésre, 

szigetelésre 

Valószínűleg 

igen 

Magas Középtávú 

célok 

Közlekedés magas légszennyezettség 

miatti forgalmi 

korlátozások 

Lehetséges Magas Középtávú 

célok 

Energia megnövekedett energia-

igény 

Valószínűleg 

igen 

Mérsékelt Hosszú 

távú 

Víz-

gazdálkodás 

megnövekedett 

vízszükséglet 

Lehetséges Mérsékelt Középtávú 

célok 

Hulladék-

gazdálkodás 

hulladékkezelő műszaki 

és gazdasági 

üzemeltetése, illegális 

lerakóhelyek, égés 

okozta 

légszennyezettség   

Valószínűleg 

nem 

Alacsony Középtávú 

célok 

A földhasználat 

tervezése 

belvizek, árvizek, 

szikesedés 

Valószínűleg 

igen 

Alacsony Hosszú 

távú 

                                              

13 Az ágazatok leírását az 1. Melléklet tartalmazza 
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Mezőgazdaság 

és erdészet 

terméshozam csökkenés 

a kevésbé szárazságtűrő 

növényeknél, 

gyümölcsöknél 

Nem ismert Nem 

ismert 

Nem ismert 

Környezet-

védelem és 

biológiai 

sokféleség 

allergén növények által 

termelt pollen 

növekedése 

Valószínűleg 

igen 

Mérsékelt Középtávú 

célok 

Egészségügy hőhullámok 

egészségügyi kockázatai 

Valószínűleg 

igen 

Magas Hosszú 

távú 

Polgári 

védelem és 

veszélyhelyzet

ek kezelése 

megnövekedett 

természeti 

katasztrófákból adódó 

vészhelyzetek 

Valószínűleg 

igen 

Magas Középtávú 

célok 

Turizmus hanyatló turizmus Valószínűleg 

nem 

Alacsony Hosszú 

távú 

 

9.5 Értékelő mátrixok 

Az alábbi táblázatok (18 és 19 táblázat) Egy szimbólumokkal kiegészített értékelő 

mátrixok, amelyek a veszély és hatás elemző táblázatokból származnak. Lényegében 

kommunikációs és döntéshozatali segédletek, amelye felhasználhatók rövid 

tájékoztatók, előterjesztések mellékletében.  
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18. táblázat: Kockázatminősítési mátrix (16. táblázat alapján) 

Éghajlatváltozáshoz 

kapcsolódó veszély típusa 

Kockázati 

szint 

Intenzitás 

várható 

változása 

Gyakoriság 

várható 

változása 

Időkeret 

Szélsőséges hő !! ↑ ↑ |►► 

Szélsőséges hideg ! ↓ ↑ |►► 

Szélsőséges csapadék !!! ↑ ↑ |► 

Árvizek (itt villámárvíz) !! ↑ ↑ |►► 

Aszályok [?] ↑ ↑ |►►► 

Viharok  !!! ↑ [?] |►► 

Földcsuszamlások !! ↑ ↑ |►►► 

Erdőtüzek ! ↑ ↑ |►► 

Egyéb UV sugárzás !! ↑ [?] |►►► 

  Biológiai eredetű [?] ↑ [?] |►►► 
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19. táblázat: Hatásminősítési mátrix (17. táblázat alapján) 

Érintett szakpolitikai ágazat 
Bekövetkezés 

valószínűsége 

Hatás 

várható 

foka 

Időkeret 

Épületek Valószínűleg igen !!! |►► 

Közlekedés Lehetséges !!! |►► 

Energia Valószínűleg igen !! |►►► 

Vízgazdálkodás Lehetséges !! |►► 

Hulladékgazdálkodás Valószínűleg nem ! |►► 

A földhasználat tervezése Valószínűleg igen ! |►►► 

Mezőgazdaság és erdészet Nem ismert [?] [?] 

Környezetvédelem és biológiai 

sokféleség 

Valószínűleg igen !! |►► 

Egészségügy Valószínűleg igen !!! |►►► 

Polgári védelem és 

veszélyhelyzetek kezelése 

Valószínűleg igen !!! |►► 

Turizmus Valószínűleg nem ! |►►► 
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20. táblázat: Értékelő mátrixok jelmagyarázata 

!: Alacsony ↑: Növekedés |: Jelenlegi 

!!: Mérsékelt ↓: Csökkenés |►: Rövid lejáratú 

!!!: Magas ↔: Nincs változás |►►: Középtávú célok 

[?]: Nem ismert [?]: Nem ismert |►►►: Hosszú távú 

 

A sebezhetőség és a kockázatok teljes értékelését és a többdimenziós elemzését nem 

követeli meg a SECAP útmutató. Munkánk során tett megállapításokat és az 

érintettség-kockázat kapcsolatát bővebben a további fejezetekben tárgyaljuk, valamint 

a Zöld könyvben írtuk le. 

 

10 Alkalmazkodási intézkedések 

 

Az Önkormányzat saját, vagy a Kerületet érintő akciótervek listája, amelyek konkrét 

klímaadaptációs intézkedéseket tartalmaznak. 

 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Kerületi 

Környezetvédelmi Programja A Kerület III. Környezetvédelmi Programja, a 

2016-2020 közötti időszakra. Magyar nyelven közzétéve 2016.01.25. 

 Budapest Környezeti Programja Budapest 2017-2021 időszakra szóló 

Környezeti Programja. Magyar nyelű tervezet elkészült 2017.05.03 

 

 

Az Alkalmazkodási eredménytábla című fejezet végén szereplő, az alkalmazkodási 

ciklus különböző lépéseinek státusát szemléltető grafikon (21 ábra), a kockázatok és 
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sebezhetőség vizsgálata (táblázatok), valamint a szakpolitikai ágazgatok szerinti 

elemzés jól lehatárolja azokat a döntési területeket és intézkedési irányokat, amelyek 

révén az Önkormányzat saját keretein belül megfelelő klímaadaptációs lépéseket tud 

tenni, hogy felkészítse a kerületet az éghajlatváltozás hatására bekövetkező negatív 

hatásokra. 

 

 

11 Környezeti kockázatok és sebezhetőségek 

 

Az éghajlatváltozással kapcsolatos jövőbeni és már jelenleg is fennálló kockázatok, 

valamint az ezekből származtatott sebezhetőség fogalma és értékelése 

kulcsfontosságú Újbuda alkalmazkodási stratégiájának és a kapcsolódó célkitűzések, 

valamint beavatkozások helyes megállapításához. Összhangban a Polgármesterek 

Klíma- és Energiaügyi Szövetségének jelentéstételi útmutatójában foglaltakkal, ebben 

a fejezetben az éghajlati sebezhetőség egyes összetevői kerülnek bemutatásra annak 

érdekében, hogy a kerület szempontjából legrelevánsabb alkalmazkodási ágazatok és 

területek lehatárolhatóvá váljanak. 

 

11.1 Környezeti veszélytípusok 

Az éghajlattal kapcsolatos jelenlegi és várható veszélytípusok meghatározásához 

először a vizsgált területet érintő, az éghajlattal kapcsolatos veszélytípusokat 

azonosítsa szükséges.  
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Az veszélytípusok azonosítása az alábbi csoportosítás mentén javasolt14: (Ezek 

természetesen nem mind az éghajlatváltozásból fakadnak, de a kerület környezeti 

veszélyforrásainak meghatározásánál így teljes.)  

 

22. ábra: Veszélytípusok rendszere 14 

 

Az időjárási szélsőségeket két mutatóval jellemezhetjük, az egyik a 20 mm-t 

meghaladó napi csapadékösszegű, a másik a 17 m/s-t (gyakorlatilag 61 km/h-t) 

meghaladó széllökésekkel jellemezhető napok gyakorisága. 

                                              

14 [dr. Nagy Károly, dr. Halász László: Katasztrófavédelem- egyetemi jegyzet, 

Budapest, 2002] alapján, szerkesztve 
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A napi 20 mm-t meghaladó csapadékhozamú napok éves száma átlagosan 4,1 nap. 

Ennek fele a májustól augusztusig terjedő négy hónapra esik, míg a további nyolc 

hónapban jelentkezik a másik fele. Elmondhatjuk tehát, hogy ez a szélsőség az év 

bármely szakában előfordulhat, leggyakrabban júniusban 0,7 nap/hó gyakorisággal. 

Legritkábban januárban lehet nagy csapadék. 

 

A napsugárzás UV-B sugárzási tartománya, amely alapvetően szükséges, de túlzott 

dózisban káros hatással van az élő szervezetre. (Lehetséges negatív hatásai: bőrégés, 

bőrbetegségek). Az UV-B sugárzás is emelkedő tendenciát mutat az elmúlt 

évtizedekben. Ez a tendencia összhangban van a felhőzet csökkenésével (a 

napfénytartam növekedésével). 

A Kerület kitettsége, azaz a klimatikus viszonyok megváltozásából közvetlenül vagy 

közvetetten fakadó veszélyforrások: 

 

21. táblázat: A Kerület veszélyforrásai 

közvetlen közvetett  értékelt veszélyforrás 

szél vihar 
 

 viharos szél 

hő extrém hideg 
 

 extrém hideg 

extrém meleg 
erdőtűz 

 extrém meleg 

csapadék aszály  aszály 

felhőszakadás villámárvíz  erdőtűz 

 
árvíz  felhőszakadás 

 
belvíz  villámlás 

jégeső 
 

 árvíz 
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egyéb UV sugárzás 
 

 villámárvíz 

villám 
 

 földcsuszamlás 

biológia invazív növények  UV sugárzás 

kártevők 
 

 biológia 

pollen 
 

 

toxikus mikroorganizmusok, 

gombák 

 

 

Az időjárási szélsőségeket két mutatóval jellemezhetjük, az egyik a 20 mm-t 

meghaladó napi csapadékösszegű, a másik a 17 m/s-t (gyakorlatilag 61 km/h-t) 

meghaladó széllökésekkel jellemezhető napok gyakorisága. 

A napi 20 mm-t meghaladó csapadékhozamú napok éves száma átlagosan 4,1 nap. 

Ennek fele a májustól augusztusig terjedő négy hónapra esik, míg a további nyolc 

hónapban jelentkezik a másik fele. Elmondhatjuk tehát, hogy ez a szélsőség az év 

bármely szakában előfordulhat, leggyakrabban júniusban 0,7 nap/hó gyakorisággal. 

Legritkábban januárban lehet nagy csapadék. A hosszú idősoros elemzések szerint a 

20 mm-t meghaladó csapadékú napok enyhe növekedést mutatnak, s a száraz 

időszakok hossza (vagyis a leghosszabb időszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 

1 mm-t), pedig jelentősen megnövekedett a 20. század eleje óta. 

 

A viharos széllökések gyakorisága csaknem egy nagyságrenddel nagyobb, évi 

összegben 31 nap. Ez a szélsőség a leggyakoribb decembertől márciusig (együtt 13,2 

nap, átlagosan 3,3 nap/hó, azaz kb. tíz naponként), s a legritkább augusztustól 

októberig (együtt 4,8 nap, 1,6 nap/hó, azaz kb. húsz naponként). Az évi menet két 

szélső pontja között itt is kb. kétszeres a gyakorisági hányadok eltérése. A széllökés 
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hozzávetőleg kétszerese az óránkénti átlagos szélsebességnek. A viharos napok 

számának hosszú idősoros változása egyértelmű növekedést mutat mintegy 55 napot 

évenként. 

 

11.2 Kerület érzékenysége, a társadalmi értékek 

A kerület érzékenységi elemzésénél a SECAP szerinti két kategóriában írjuk le azokat 

a „területeket”, amelyekre az éghajlatváltozás következtében bekövetkező negatív 

események hatnak. Ez annak mértékét fogja megadni, hogy a rendszer mennyire 

érzékeny az éghajlatváltozás hátrányos hatásaira, - ideértve a változékonyságot és a 

szélsőségességet – valamint, és mennyire nem képes azokat kezelni, elszenvedni. 

 

Társadalmi-gazdasági: 

A kerület demográfiai folyamatai összetett, a Magyarországra jellemző elöregedő helyi 

társadalom, alacsony vitalitási index, alacsony születésszám, növekvő természetes 

fogyás a kerület nem fejlődő részein tapasztalhatóak. A lakosság idős, nehezen 

tájékoztatható csoportja különösen sebezhető az éghajlat változásainak hatásaival. A 

fejlődő és revitalizált városrészeken, a kerületen- és Budapesten belüli lakosság 

migrációja, a vidékről „felköltözött” fiatal lakosság sok esetben javítja ezeket a 

mutatókat. 

A lakásállomány állapota szintén erősen megosztott: az sok az elöregedett, magas az 

alacsony komfortfokozatú lakások száma, mely magas energiafogyasztást eredményez 

az érintett épületek esetében, de emellett – Budapesti és országos viszonylatban is – 

kimagasló az újépítésű, magas minőségű, kedvező energetikai besorolású lakások 

száma. 
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Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén számolni kell azzal, hogy meggyengülhet az 

épületek és létesítmények energiaellátása, fennakadást okozhat a közúti és vasúti 

közlekedésben is egyaránt. 

 

Fizikai és környezeti: 

A Kerület "átmeneti" (azaz hegyvidéki-síkvidéki) földrajzi elhelyezkedéséből adódóan 

a változékony éghajlat kedvez a szélsőséges időjárási viszonyok, veszélyhelyzetek 

kialakulásának. A Kerület - Budapesten szinte egyedülálló módon - nem árvízveszélyes 

terület, viszont a hegylábi elhelyezkedés, valamint a kopár felszínborítású, nagy 

relieffel jellemezhető domborzat segítik az intenzív csapadékhullás következtében 

kialakuló villámárvizek létrejöttét.  

Jellemző a térségre a több héten, akár több hónapon át tartó szárazság, aszály, emiatt 

növekedhet a kerület erdeinek tűzveszélyessége. A Kerület kitettsége (hegylábi és a 

Duna parti adottság) erősíthetik a szél és poráramlásokat, nőhet a szállópor illetve 

pollen koncentráció. A Kerület (mindamellett, hogy a beépített területeken a 

zöldfelületek aránya magas) az érzékeny területeken nem érzékelhető a növényzet 

hőmérséklet- és zajcsökkentő hatása. 

 

A Belügyminisztérium „Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési 

módszertanáról és annak eredményeiről” című tanulmánya „társadalmi értékeknek” 

nevezi azokat területeket, ágazatokat, amelyek elszenvedik a Klímaváltozás hatásait, 

azaz érzékenyek a változásra és azok hatásaira. A nemzeti kockázatértékelés az alábbi 

három alapvető érdekeket veszi figyelembe:  
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a) Emberi (élet- és egészségkárosodás) 

- Haláleset 

- Sérülés és betegség 

b) Gazdasági /Környezeti  

- Természet és környezet tartós károsodása 

- Pénzügyi és anyagi veszteségek 

c) Politikai /Társadalmi hatás 

- Társadalmi zavargás 

- Mindennapi életben jelentkező zavarok 

- Meggyengült nemzeti kormányzóképesség 

- Meggyengült területi igazgatás 

A SECAP szerinti klasszifikáció konkrét ágazatokat is megnevez, amelyek 

felhasználásával készítettük az elemzéseket, és az alábbi táblázat tartalmaz: 

 

22. táblázat: veszélyezetetett ágazatok 

BM jelentési értékek SECAP szerinti érzékeny ágazatok 

a) Emberi (élet- és egészségkárosodás) Egészségügy 

b) Gazdasági /Környezeti Környezetvédelem, biodiverzitás 

Mezőgazdaság és erdészet 

Földhasználat tervezése 

Épületek 

Közlekedés 

Energia 

Vízgazdálkodás 

Hulladékgazdálkodás 

c) Politikai /Társadalmi hatás Polgári védelem 

Turizmus 
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11.3 Alkalmazkodási képesség 

Az alkalmazkodási képesség megmutatja, hogy a vizsgált térség mennyire tudja 

alkalmas a sérülékeny területeinek (pl. társadalmi csoportok, épületek stb.) 

érzékenységének csökkentése vagy a veszély bekövetkezésének elhárítására, 

mérséklésére, illetve kockázatok minimalizálására, valamint az elkerülhetetlen 

veszélyek bekövetkezésére való felkészülésére.  

Az Önkormányzat saját eszközeit felhasználva növelheti alkalmazkodási képességét. A 

pénzügyi, szabályozási, tájékoztatási, beruházási-fejlesztési eszközök természetesen 

nem állítják meg az éghajlatváltozást, de a Kerület alkalmazkodási képességét az 

alábbi – általunk felállított - prioritási sor szerint javíthatja. 

1. emberélet és egészség védelmének növelése 

2. gazdasági, vagyoni károk csökkentése 

A fenti prioritási rendszert a „Javasolt intézkedések”fejezetben használjuk. 

 

 

12 Kockázatelemzés, kockázati értékek számolása 

 

A környezeti kockázat és veszélyeztetettség értékelésnél nagy figyelmet kell fordítani 

egy-egy azonosított probléma különböző dimenzióinak vizsgálatára. A környezeti 

kockázat definíciója kimondja, hogy a kockázat valamely veszély bekövetkezési 

valószínűségének, illetve a bekövetkezés által kiváltott következmények súlyossága 

egyidejűleg. Az akcióterv kidolgozásának esetében azonban érdemes figyelembe venni 

a kockázat fellépésének gyakoriságát, az önkormányzat problémakezelésének 

hatékonyságát, valamint a kezelés költségvonzatát is.  
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A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy kockázatosnak csak azokat az eseteket 

tekintjük, amelyeknél mind az esemény bekövetkezési valószínűsége, mind az 

esemény által kiváltott hatás számottevő. Az éghajlatváltozás hatásainak 

mérsékléséhez és ahhoz való alkalmazkodáshoz olyan intézkedési preferencia 

sorrendet szükséges felállítani, amelynek végrehajtásával, a kritériumok alapján a 

legjellemzőbb, legsúlyosabb és a célok elérésében legkritikusabb kockázatokat kezeli. 

Érdemes továbbá azokat a beavatkozásokat előnyben részesíteni, amelyek kisebb 

erőforrás ráfordítással súlyosabb, nagyobb valószínűségű kockázatot kezelnek. 

A kockázatértékelésnél mind a Hatást, mind a Valószínűséget felbonthatjuk több 

értékelési kritériumra, célszerű azonban nem túlbonyolítani, mindinkább a kerületre 

jellemző kockázati tényezőkhöz igazítani. 

 

Kockázatelemzés, kockázati értékek számolása 

Az azonosított kockázatok értékelésének számítása az alábbi értékek alapján végeztük 

 

23. táblázat: Hatás és valószínűségi értékek 

Hatás 

Szint Érték 

Csekély mértékű következmények A 

Súlyos következmények B 

Katasztrofális következmények C 

 

Valószínűség 

Szint Értelmezés Érték 

Nem valószínű Bekövetkezhet, de nem valószínű 1 

Lehetséges Elképzelhető, hogy bekövetkezik a jövőben 2 

Valószínű Könnyen bekövetkezhet 3 
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Fontos megemlíteni, hogy a kockázatelemzési folyamat a teljes szubjektivitását nem 

tudja kiszűrni, de a kockázatok és kritériumok közös meghatározása, majd becslése 

megfelelő alapot jelent a döntéshozatalhoz. Egy-egy kockázat bekövetkezésének 

hatásáról és valószínűségéről meg kell próbálni értékelhető információt, múltbéli 

statisztikát szerezni. Minél több információt sikerül begyűjteni, annál jobb szakértői 

becslést tudunk adni a bekövetkezés esélyére és a hatás jelentőségére. 

Lehetőség van továbbá súlyozás alkalmazására is, amennyiben úgy döntünk az egyes 

értékelési kritériumok (pl: költségvonzat) nagyobb jelentőséggel bírnak a kockázat 

kezelésének szempontjából, de az konkrét intézkedések tervezésénél válhat aktuálissá. 

 

Kockázatok mértéke szerinti besorolás módszertana: 

A kockázatokat értékelés után rangsorolni kell annak érdekében, hogy az erőforrásokat 

a főbb kockázatokra fordítva mielőbb, a leghatékonyabban orvosolni tudjuk. 

 

24. táblázat: Hatás és valószínűségi mátrix 

Valószínűség/Hatás Alacsony Közepes Jelentős 

Nem valószínű 1A 1B 1C 

Lehetséges 2A 2B 2C 

Valószínű 3A 3B 3C 

 

A kockázati tűréshatárt általában a narancssárga és piros területek jelentik, amelyeket 

saját döntés alapján lehet változtatni. Ilyen eset, amennyiben a nagyon magas 

valószínűségű kockázatokra mindenképpen reagálni szeretnék, így az egészet pirossal 

jelöljük. Azok a kockázatok tehát, amelyek ebbe a sávba esnek, a döntéshozóknak 

azonnal intézkedéseket, válaszlépéseket kell hozniuk, azok elhárítására. Az akcióterv 
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megvalósítását és az erőforrások koncentrálását, ily módon ezen környezeti 

kockázatok kezelésével kell kezdeni.    

A környezeti kockázatok csökkentésére, illetve az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásra irányuló döntés azt jelenti, hogy minden egyes kockázat esetén 

választani kell kockázatkezelési stratégiát, és annak megfelelően integrált 

kockázatkezelési intézkedési tervet kell készíteni. A stratégia és intézkedés általában 

nem jelenti a kockázat teljes kiküszöbölését, esetünkben az éghajlatváltozás 

összetettsége és globális kerete miatt nem is lehetséges, hanem a kockázati kitettség 

csökkentését, mérséklését fejezi ki a településvezetés által előzetesen meghatározott 

kockázati tűréshatár alá. A kockázatcsökkentő intézkedések után is megmarad egy 

bizonyos tolerálható kockázat.  

 

 

13 Adaptációs intézkedési területek 

 

A Kockázatelemzés, kockázati értékek számolása fejezetben leírt módszertant alapul 

véve kell meghatározni a környezeti/klíma kockázat bekövetkezésének valószínűségét 

és a várható (kárt okozó/pusztító) hatásokat. A mátrix ismeretében az 

önkormányzatnak – természetesen a rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve – 

definiálnia kell a beavatkozási pontokat az intézkedés költségével. 

Az akciók meghatározásánál az alábbi szempontokat kell vizsgálni: 

1) beavatkozási/intézkedési költségek 

2) a beavatkozás elvárt hatása (környezeti károk megelőzése, vagy a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodás) 
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Az „intézkedés költsége”, mint harmadik dimenzió, a vizsgált kockázati mátrix két 

leképezését adja: 

1. környezeti károk mérséklése: a végrehajtott intézkedések következtében, az 

elkerülhetetlen és bekövetkezett környezeti károk hatása csökken. (pl. gátak 

megépítése miatt) 

2. alkalmazkodás: felkészülés a várható környezeti események bekövetkezésére. 

Ebben az esetben a település „berendezkedik” a környezeti hatások 

elkerülésére/kivédésére, illetve alkalmazkodik a klímaváltozás okozta 

szélsőségekhez. 

 

 

23. ábra: Kockázati mátrix – adaptációs döntéstámogatási rendszer 

 

A leírt folyamatokból fakadó akciótervek kidolgozását már komplex módon kell 

kezelni. Az akciók definiálásakor az önkormányzatnak döntenie kell a meglévő források 
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elosztásánál, hogy milyen arányban fordítja financiális lehetőségeit a környezeti 

kockázatok mérséklésére vagy megelőzésére, a klímaváltozás hatásaira történő 

felkészülésre, vagy a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére. 

 

Az azonosított beavatkozási pontok és intézkedések véglegesítése, vagyis az akcióterv 

kidolgozásának végén, az önkormányzatnak javasolt még egy szempontrendszert 

figyelembe venni: 

Az Önkormányzat meglévő eszközrendszerét áttekintve, meg kell vizsgálni, hogy azok 

alkalmazásával, miként tudják az akciótervben megfogalmazott intézkedéseket 

segíteni. A környezeti kockázatokra, a klímaváltozás hatásaira, vagy a szén-dioxid 

kibocsátás csökkentésére, a különböző támogatások, pályázati rendszerek, állami 

forrásallokációk stb. nem feltétlenül nyújtanak teljes hátteret a kitűzött célok 

eléréséhez. Emiatt kell az önkormányzatnak, az alább felsorolt eszközrendszerrel is 

gazdálkodni és megvizsgálni, hogy a financiális segítség mellett miként tudja önmagát 

is segíteni meglévő adottságaival, pozíciójával. 

 

Önkormányzat szerepköre és eszközrendszere: 

 politikai 

 kommunikációs 

 szabályozási (jogszabályalkotási) 

 végrehajtási / hatósági 

 tulajdonosi (intézményfenntartói, szolgáltatási) 

 piaci (humánerőforrás, gazdasági) 
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Az Önkormányzat saját eszközeit felhasználva növelheti alkalmazkodási képességét. A 

pénzügyi, szabályozási, tájékoztatási, beruházási-fejlesztési eszközök természetesen 

nem állítják meg az éghajlatváltozást, de a Kerület alkalmazkodási képességét az 

alábbi – általunk felállított - prioritási sor szerint javíthatja. 

 

1. emberélet és egészség védelmének növelése 

2. gazdasági, vagyoni károk csökkentése 

3. veszély elhárítása 

4. megelőzés maximalizálása, a veszély bekövetkezési valószínűségének 

minimalizálása 

 

Döntéshozatali fa 

A SECAP módszertant követve, az alábbi döntéshozatali rendszert szemléltető 24. ábra 

mutatja azt a területet, amellyel jelen dokumentum foglalkozik. Az egész rendszer a 

SECAP eredményének tekinthető akcióterv megalkotásának teljes rendszerét ábrázolja 
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24. ábra: SECAP – Akcióterv; döntéshozatali folyamat 

 

Szaggatott vonallal jelölve a környezeti kockázatok és sebezhetőségi elemzésen 

alapuló döntéshozatali fa. Folytonos vonallal bekeretezve a Zöld könyv probléma 

felvetési és stratégiai tervezéshez szükséges elemek rendszere. 
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13.1 Értékelő táblázatok 

 

A fentiekben ismertetett folyamatok és kockázatértékelési mátrixok alapján az alábbi 

táblázatok segítségével ismertetjük a közvetlen vagy közvetett veszélyforrások által 

érintett ágazatokat, területeket. Az értékelési és szemléltetési rendszer könnyebb 

értelmezése végett szerepel ismét a 24. táblázat: Hatás és valószínűségi mátrix. 

 

24. táblázat: Hatás és valószínűségi mátrix 

Valószínűség/Hatás Alacsony Közepes Jelentős 

Nem valószínű 1A 1B 1C 

Lehetséges 2A 2B 2C 

Valószínű 3A 3B 3C 

 

25 Táblázat: Érintett ágazatokra ható veszélyforrások hatás-valószínűségi értékelése 

Az alábbi táblázatok megmutatják, hogy a potenciális veszélyek mely ágazatokra 

hatnak, értékelve a bekövetkezés valószínűségét és gyakoriságát. A jobb oldali oszlop 

leíró részében címszavakban foglaltuk össze azokat a konkrét fókuszpontokat, amelyek 

előrevetítik az intézkedési tervek javaslatait. 

 

Viharos szél 

Mezőgazdaság és 

erdészet 

Mg-

E 

3A 

száraz, beteg faállomány felmérése; gallyazás 

Épületek Ép 

3B 

tetők, nyílászárók állapota, épületekre veszélyes fák, 

műtárgyak (oszlop, tábla) 

Energia E 
3B 

villamos távvezetékek sérülése, áramkimaradás 



 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat   Responsum Kft. 

FENNTARTHATÓ ENERGIA- ÉS KLÍMAAKCIÓTERVE (SECAP)  2019. 

   

107 / 135 

Hulladék-

gazdálkodás 
H 

3A 

hulladékgyűjtők állapota, rögzítettsége, illegális lerakók 

szétszóródása, utólagos összegyűjtés 

 

Extrém hideg 

Egészségügy EÜ 
2A 

hajléktalanok ellátásrendszere 

Épületek Ép 
2B 

épületek szigetelése, fűtési rendszere, állapota 

Közlekedés K 
2A 

havas, jeges útszakaszok kezelése, hajózás korlátozása 

Energia E 
2C 

villamos távvezetékek sérülése, áramkimaradás 

 

Extrém meleg 

Egészségügy EÜ 

3B 

sebezhető társadalmi rétegek tájékoztatása, klimatizált 

közösségi terek katasztere 

Környezetvédelem, 

biodiverzitás 
KV 

3B 

árnyékot adó fasorok állapota, nagysága 

Épületek Ép 
3B 

épületek szigetelése, hűtési rendszere, állapota 

Közlekedés K 
3A 

villamos- és vasúti sínek, távvezetékek dilatációja 

Energia E 
3C 

villamos távvezetékek sérülése, áramkimaradás 

Vízgazdálkodás Vg 
3C 

megnövekedő fogyasztás, kapacitás tervezés 

Turizmus T 
3A 

ivóvíz kutak, légkondicionált helyiségek 
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Aszály 

Környezetvédelem, 

biodiverzitás 
KV 

2B 

zöldterületek öntözése, szárazságtűrő fajok telepítése 

Közlekedés K 

2A 

szállópor koncentráció miatti forgalomcsökkentés; vízi 

közlekedés korlátozása 

Vízgazdálkodás Vg 
2C 

megnövekedő fogyasztás, kapacitás tervezés 

 

Erdőtűz 

Környezetvédelem, 

biodiverzitás 
KV 

1C 

külterületi erdők és a "hegyek" tűzvédelmi terve, tűzvédelmi 

infrastruktúrájának (pl. megközelíthetőség) állapota 

Mezőgazdaság és 

erdészet 

Mg-

E 

1C 

külterületi erdők és a "hegyek" tűzvédelmi terve, tűzvédelmi 

infrastruktúrájának (pl. megközelíthetőség) állapota 

Polgári védelem PV 
1B 

Kitelepítési és beavatkozásai tervek 

 

Felhőszakadás 

Földhasználat 

tervezése 
Fh 

3B 

erózióvédelmi állapotfelmérés 

Épületek Ép 

3B 

pincék szigetelése, építmény körüli vízelvezetési rendszer és 

a tetők állapota 

Közlekedés K 

3C 

alternatív utak a potenciálisan veszélyeztetett területen; 

aluljárók vízelvezetése 

Vízgazdálkodás Vg 
3B 

árkok, vízelvezetők karbantartása 

Polgári védelem PV 3A 
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rendelkezésre álló nagy kapacitású szivattyúk katasztere 

 

Villámlás 

Környezetvédelem, 

biodiverzitás 
KV 

3B 

erdőtűz kialakulásának veszélye 

Mezőgazdaság és 

erdészet 

Mg-

E 

3B 

erdőtűz kialakulásának veszélye 

Épületek Ép 
3B 

magas épületek villámvédelmi rendszerének állapota 

Energia E 
3C 

túlfeszültség, elektromos katasztrófák 

 

Árvíz 

Földhasználat 

tervezése 
Fh 

1B 

árvízveszélyes területek felülvizsgálata, a partmenti 

területrendezések miatt 

Közlekedés K 
1C 

vízi közlekedés korlátozása, rakpart lezárása 

Polgári védelem PV 
1C 

önkéntesek toborzása 

 

Villámárvíz 

Földhasználat 

tervezése 
Fh 

2B 

potenciálisan veszélyeztetett területek felmérése 

Épületek Ép 

2C 

pincék szigetelése, építmény körüli vízelvezetési rendszer és 

a kerítések állapota 

Polgári védelem PV 

2C 

intézkedési és riasztási terv; rendelkezésre álló nagy 

kapacitású szivattyúk katasztere 
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Földcsuszamlás 

Földhasználat 

tervezése 
Fh 

1B 

potenciálisan veszélyeztetett területek felmérése 

Épületek Ép 

1C 

támfalak, védművek, potenciálisan veszélyeztetett épületek 

állapotfelmérése 

 

UV sugárzás 

Egészségügy EÜ 
3B 

lakossági tájékoztatás, bőrgyógyászati szűrések 

 

Biológia 

Egészségügy EÜ 
2B 

járványok megelőzése, védőoltások 

Környezetvédelem, 

biodiverzitás 
KV 

2C 

kártevők által veszélyeztetett állományok felmérése; 

allergén növények által termelt pollen növekedése 

Mezőgazdaság és 

erdészet 

Mg-

E 

2C 

veszélyeztetett állományok felmérése, pollnenző területek 

lehatárolása 

 

  



 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat   Responsum Kft. 

FENNTARTHATÓ ENERGIA- ÉS KLÍMAAKCIÓTERVE (SECAP)  2019. 

   

111 / 135 

26 Táblázat: Érintett ágazatok sebezhetősége 

Az alábbi táblázatok megmutatják, az érzékeny ágazatok sebezhetőségét, azaz mely 

veszélyek milyen mértékben és mely területeken hatnak rájuk. A jobb oldali oszlop 

leíró részében címszavakban foglaltuk össze azokat a konkrét fókuszpontokat, amelyek 

előrevetítik az intézkedési tervek javaslatait. 

 

Egészségügy sebezhetősége 

extrém hideg H 
2A 

hajléktalanok ellátásrendszere 

extrém meleg M 

3B 

sebezhető társadalmi rétegek tájékozottsága, ellátási 

lehetőségek 

UV sugárzás UV 
3B 

lakossági tájékoztatás, bőrgyógyászati szűrések 

biológia B 
2B 

járványok megelőzése, védőoltások 

 

Környezetvédelem, biodiverzitás sebezhetősége: 

extrém meleg M 
3B 

árnyékot adó fasorok állapota, nagysága 

aszály M 
2B 

zöldterületek öntözése, szárazságtűrő fajok telepítése 

erdőtűz E 

1C 

külterületi erdők és a "hegyek" tűzvédelmi terve, tűzvédelmi 

infrastruktúrájának (pl. megközelíthetőség) állapota 

villámlás V 
3B 

erdőtűz kialakulásának veszélye 

biológia B 

2C 

kártevők által veszélyeztetett állományok felmérése; allergén 

növények által termelt pollen növekedése 
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Mezőgazdaság és erdészet sebezhetősége: 

viharos szél Sz 
3A 

száraz, beteg faállomány felmérése; gallyazás 

erdőtűz E 

1C 

külterületi erdők és a "hegyek" tűzvédelmi terve, tűzvédelmi 

infrastruktúrájának (pl. megközelíthetőség) állapota 

villámlás V 
3B 

erdőtűz kialakulásának veszélye 

biológia B 

2C 

veszélyeztetett állományok felmérése, pollenező területek 

lehatárolása 

 

Földhasználat sebezhetősége: 

felhőszakadás F 
3B 

erózióvédelmi állapotfelmérés 

árvíz Áv 

1B 

árvízveszélyes területek felülvizsgálata, a partmenti 

területrendezések miatt 

villámárvíz VÁ 
2B 

potenciálisan veszélyeztetett területek felmérése 

földcsuszamlás Fö 
2C 

potenciálisan veszélyeztetett területek felmérése 

 

Épületek sebezhetősége: 

viharos szél Sz 

3B 

tetők, nyílászárók állapota, épületekre veszélyes fák, 

műtárgyak (oszlop, tábla) 

extrém hideg H 
2B 

épületek szigetelése, fűtési rendszere, állapota 

extrém meleg M 
3B 

épületek szigetelése, fűtési rendszere, állapota 
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felhőszakadás F 

3B 

pincék szigetelése, építmény körüli vízelvezetési rendszer és 

a tetők állapota 

villámlás V 
3B 

magas épületek villámvédelmi rendszerének állapota 

villámárvíz VÁ 

2C 

pincék szigetelése, építmény körüli vízelvezetési rendszer és 

a kerítések állapota 

földcsuszamlás Fö 

1C 

támfalak, védművek, potenciálisan veszélyeztetett épületek 

állapotfelmérése 

 

Közlekedés sebezhetősége: 

extrém hideg H 
2A 

havas, jeges útszakaszok kezelése, hajózás korlátozása 

extrém meleg M 
2B 

villamos- és vasúti sínek, távvezetékek dilatációja 

aszály A 

2A 

szállópor koncentráció miatti forgalomcsökkentés; vízi 

közlekedés korlátozása 

felhőszakadás F 

3C 

alternatív utak a potenciálisan veszélyeztetett területen; 

alujárók vízelvezetése 

árvíz Áv 
1C 

vízi közlekedés korlátozása, rakpart lezárása 

 

Energiaellátás sebezhetősége: 

viharos szél Sz 
3B 

villamos távvezetékek sérülése, áramkimaradás 

extrém hideg H 
2B 

megnövekedő fogyasztás, kapacitás tervezés 

extrém meleg M 3C 



 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat   Responsum Kft. 

FENNTARTHATÓ ENERGIA- ÉS KLÍMAAKCIÓTERVE (SECAP)  2019. 

   

114 / 135 

megnövekedő fogyasztás, kapacitás tervezés, vezetékek 

dilatációja 

villámlás V 
3C 

túlfeszültség, elektromos katasztrófák 

 

Vízgazdálkodás sebezhetősége: 

extrém meleg M 
3C 

megnövekedő fogyasztás, kapacitás tervezés 

aszály A 
2C 

megnövekedő fogyasztás, kapacitás tervezés 

felhőszakadás F 
3B 

árkok, vízelvezetők karbantartása 

földcsuszamlás Fö 
2C 

potenciálisan veszélyeztetett területek felmérése 

 

Hulladékgazdálkodás sebezhetősége: 

viharos szél Sz 

3A 

hulladékgyűjtők állapota, rögzítettsége, illegális lerakók 

szétszóródása, utólagos összegyűjtés 

 

Polgári védelem (Katasztrófavédelem) sebezhetősége: 

erdőtűz E 
1B 

kitelepítési és beavatkozási tervek 

felhőszakadás F 
3A 

rendelkezésre álló nagy kapacitású szivattyúk katasztere 

árvíz Áv 
1C 

önkéntesek toborzása 

villámárvíz VÁ 

2C 

intézkedési és riasztási terv; rendelkezésre álló nagy 

kapacitású szivattyúk katasztere 
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Turizmus sebezhetősége: 

extrém meleg M 
3A 

ivóvíz kutak, légkondicionált helyiségek 

 

13.2 Beavatkozási pontok 

Az Önkormányzat saját eszközeit felhasználva növelheti alkalmazkodási képességét. A 

pénzügyi, szabályozási, tájékoztatási, beruházási-fejlesztési eszközök természetesen 

nem állítják meg az éghajlatváltozást, de a Kerület alkalmazkodási képességét az 

alábbi – általunk felállított - prioritási sor szerint javíthatja. 

1. emberélet és egészség védelmének növelése 

2. gazdasági, vagyoni károk csökkentése 

A beavatkozási területek kijelölését az alábbi 25. ábra segítségével végeztük. A 25. 

ábra vízszintes és függőleges értékei megegyeznek a 24. táblázat: Hatás és 

valószínűségi mátrix értékeivel. Azaz a vízszintes tengely az adott veszély 

bekövetkezési valószínűségét, míg a függőleges tengely bekövetkezés hatását, azaz 

lehetséges károk súlyosságát jelzik. Ennek értelmében az ábrán lévő buborékok 

helyzete megmutatja, hogy az adott veszély milyen gyakorisággal fordulhat elő, és 

milyen következményekkel járhat minden egyes veszélyeztetett ágazat tekintetében. 

Az úgynevezett adaptációs pontokat két csoportra osztottuk: pirossal jelöltük azokat a 

pontokat, amelyekre az Önkormányzat – a rendelkezésre álló eszközrendszerével – 

közvetlenül tud hatni. Szürkével jelöltük a kerületet érintő, de nem az Önkormányzat 

hatáskörébe tartozó adaptációs pontokat, amelyek a kerületet közvetlenül érintik, 

viszont a kellő intézkedések más intézmények, szervek, hatóságok feladatkörébe 

tartoznak. Ebben az esetben az Önkormányzat általunk javasolt feladata, felhívni a 

figyelmet az adott problémára, rendszeresen egyeztetni az illetékes szervezetekkel. 
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Sz/Mg-E

Sz/Ép

Sz/H

H/EÜ

H/Ép

M/EÜ

M/KV

M/Ép

M/T

A/KV

A/K

E/KV

E/Mg-E

F/Fh

F/Ép

F/K

F/Vg

V/KV

V/Mg-E

V/Ép

Áv/Fh

Áv/K

Áv/PV

VÁ/Fh

VÁ/Ép

Fö/Fh

Fö/Ép

UV/EÜ

B/EÜ

B/KV

B/Mg-E

Sz/E

H/K

H/E M/E

M/Vg

A/Vg

E/PV

F/PV

V/E

VÁ/PV

 

   

1 2 3 

Bekövetkezés valószínűsége 

25. ábra: Beavatkozási pontok 
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A 25. ábra rövidítései: 

Sz/: viharos szél; H/: extrém hideg; M/: extrém meleg; A/: aszály; E/: erdőtűz; F/: 

felhőszakadás; V/: villámlás, Áv/: árvíz; VÁ/; villámárvíz; Fö/: földcsuszamlás; UV/: UV 

sugárzás; B/: biológia 

 

/EÜ: Egészségügy; /KV: Környezetvédelem, biodiverzitás; /Mg-E: Mezőgazdaság és 

erdészet; /Fh: Földhasználat tervezése; /Ép: Épületek; /K: Közlekedés; /E: Energia; /Vg: 

Vízgazdálkodás; /H: Hulladékgazdálkodás ; /PV: Polgári védelem; /T: Turizmus 

 

A buborékok nagysága a sebezhetőség csökkentésére fordított pénzügyi keretek relatív 

nagyságát jelöli. Az adatsorhoz nem rendeltünk egzakt összegeket, azok csupán 

önmagukhoz viszonyított értékeket mutatnak. 

 

Az alkalmazkodás csökkentheti a gazdaság és társadalom időjárással szembeni 

sebezhetőségét. A potenciálisan felhasználható költségek valamely gazdaság 

sebezhetőségének a mértékszámai. Az adaptáció addig a pontig lehet gazdaságilag 

ésszerű, ameddig annak nettó haszna zéró. Az alkalmazkodás költségeit és hasznait 

közvetlenül az érintett szereplők érzékelik, viszont az adaptáció előnye túlléphet az 

alkalmazkodó ágazaton. A gazdaságban jellemzőek a kölcsönös függőség viszonyai, 

azaz az adaptáció csökkentheti a klímaváltozásból eredő szisztematikus kockázatot 

(Agrawala – Frankhauser, 2008).. (Az adaptáció hatásait a 26. ábra foglalja össze.) 
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26. ábra: Az adaptáció hatásai15 

A fentiek alapján javasolt intézkedések két fő feladata a veszély elhárítása, azaz hatás 

csökkentése, valamint a megelőzés maximalizálása, a veszély bekövetkezési 

valószínűségének minimalizálása, mérlegelve a ráfordításokat és azok hatékonyságát. 

 

13.3 Adaptációs intézkedés javasolt irányai 

A fentiek figyelembe vétele mellett, három megközelítés alapján javasoljuk az 

intézkedési tervek kidolgozását: 

1. veszélyforrások alapján: 

a. extrém hideg, extrém meleg, aszály, UV sugárzás, biológia; 

b. viharos szél, villámlás, felhőszakadás, villámárvíz, földcsuszamlás; 

c. árvíz és erdőtűz; 

                                              

15 Stern, Nicholas (2007): The Economics of Climate Change: The Stern Review. 

Cambridge University Press, Cambridge 
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által okozott hatásokra való felkészülés, illetve a hatások mérséklésére, vagy a 

megelőzésre irányuló intézkedések. 

2. ágazatok alapján: 

a. egészségügy, polgári védelem, turizmus; 

b. környezetvédelem, biodiverzitás, Mezőgazdaság és erdészet, 

földhasználat tervezése, hulladékgazdálkodás; 

c. földhasználat tervezése, épületek, közlekedés; 

d. energiaszolgáltatás, vízgazdálkodás; 

érintett ágazatok sebezhetőségének csökkentésére irányuló intézkedések. 

3. az adaptáció Önkormányzatot érintő relatív költségei alapján: 

a. jelentős ráfordítással járó beruházás, műszaki beavatkozást igénylő 

veszélyeztetett épületek, földterületek, zöldterületek stb. 

b. közepes ráfordítással járó állapotfelmérések, kisebb karbantartási 

munkák elvégzése, adatbázisok frissítése/kezelése; 

c. alacsony költséggel járó tájékoztatási és kommunikációs feladatok 

ellátása, szabályozási rendszerek módosítása/aktualizálása, 

együttműködések kialakítása intézményekkel, hatóságokkal, 

szolgáltatókkal; 
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I V .  A K C I Ó T E R V  

 

14 Célrendszer 

 

Újbuda klímavédelmi jövőképe szellemében a stratégia meghatározza a jövőkép 

eléréséhez szükséges célkitűzéseket. A mitigáció, az üvegházhatású gáz-kibocsátás 

csökkentést jelentő tevékenységeket foglalja magában, melyeket az anyag- és 

energiafelhasználás mérséklésével és az igények csökkentésével lehet elérni. A kerület 

mitigációs célkitűzések meghatározásának alapja a második Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégia Hazai Dekarbonizációs Útiterve, valamint a Főváros klímastratégiája. A 

célértékek meghatározásához a fővárosi SEAP és a tervezett SECAP célértékei is 

figyelembe lettek véve.  

A korábbiakban tárgyaltak és a SECAP módszertanhoz igazodó rendszer szerint az 

alábbi célrendszert határoztuk meg: 

 

célrendszer 

mitigáció 

CMD dekarbonizáció 

közvetlen kibocsátás csökkentés;  

kibocsátók számának csökkentése, 

karbonsemleges alternatív erőművek; 

kibocsátók szennyezés csökkentése 

CME 
energiahatékonyság 

energiahatékonyság, épület és gépészeti 

korszerűsítés 

CMK szemléletformálás 

adaptáció 

CAR 
infrastruktura 

reziliencia 

területi és infrastrukturális értékek 

megerősítése 

CAP társadalmi 

prevenció 

sérülékeny társadalmi csoportok védelme 

CAK szemléletformálás 
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14.1 Mitigációs célok 

A mitigáció, azaz az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentése hosszú távú és nem 

csak a helyi önkormányzat közvetlen intézkedési célja. Alapvetően nem lakossági 

aspektusú intézkedéseket, mindinkább beruházási, korszerűsítési feladatokat indukál, 

amelyeket a kerületnek a fővárossal és a szomszéd kerületekkel, valamint hatósági és 

szolgáltató szervezetekkel együttműködve kell végrehajtani. 

A Mitigációs célrendszer két célterülete: 

 Dekarbonizáció, azaz a széndioxid kibocsátás csökkentése 

 Energiahatékonyság, amely részben beruházási, részben szemléletformálási 

célokat tartalmaz. 

 

14.2 Adaptációs célok 

Az adaptáció, azaz a klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás céljait az 

Adaptációs intézkedési területek c. fejezetben foglaltak alapján határoztuk meg. 

Két fő célja: 

 Infrastruktúra reziliencia, vagy ellenálló képesség növelése, azaz a meglévő 

épületek, műtárgyak, létesítmények stb. védelme, illetve azok felkészítése az 

esetlegesen bekövetkező természeti hatásokra 

 Társadalmi prevenció, amelynek része a  
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15 Javasolt intézkedések 

15.1 Mitigációs akciók 

 

Épületállomány korszerűsítése 

kód akcióterület hatáskör felelős kezdési év kapcsolódó 

cél 

M11 önkormányzat 

épületeinek energetikai 

megújítása 

saját önkorm. 2019 CME, CMD 

M12 középületek energetikai 

megújítása 

saját önkorm., 

főváros 

2021 CME 

M12 szociális, eü-i, és gy.jóléti 

intézmények épületeinek 

energetikai megújítása  

saját önkorm. 2019 CME 

M13 lakóépületek (lakossági) 

energetikai megújítása 

saját lakosság 2021 CME 

M14 lakóépületek 

(önkormányzati) 

energetikai megújítása 

saját lakosság 2021 CME 

 

Energi termelés és közműszolgáltatás fejlesztése 

kód akcióterület hatáskör felelős kezdési év kapcsolódó 

cél 

M21 fotovoltarikus erőművek 

telepítése 

saját "mindenki" 2021 CMD 

M22 fűtőmű/távhőszolgáltatás 

korszerűsítése 

közvetett FŐTÁV, BERT 2025 CMD, CME 

M23 lakossági 

fűtésrendszerek 

fejlesztése 

saját lakosság 2025 CMD, CMK 

M24 köz és díszvilágítás 

korszerűsítése 

közvetett ELMŰ, BDK 2020 CMD 
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Közlekedéssel kapcsolatos akciók 

kód akcióterület hatáskör felelős kezdési év kapcsolódó 

cél 

M31 közösségi közlekedés 

fejlesztése - járműpark 

korszerűsítés 

közvetett főváros 2020 CMD 

M32 közösségi közl. 

fejlesztése - közvetlen 

kibocsátók kiváltása 

(villamos, M4) 

közvetett főváros 2020 CMD 

M33 önkormányzati flotta 

fejlesztése 

saját önkorm. 2019 CMD 

M34 tötltő pont hálózat 

bővítése 

saját és 

közvetett 

ELMŰ, Önkorm 2021 CMD, CMK 

M34 kerékpár út fejlesztés saját önkorm. 2020 CMD 

M35 P+R parkolók bővítése saját lakosság 2020 CMD, CMK 

M34 forgalomcsillapított 

területek kialakíítása 

saját önkorm. 2021 CMD 

M35 CO2 mentesen a 

munkába/iskolába 

program 

saját lakosság 2019 CMD, CMK 

 

Szemléletformálás 

kód akcióterület hatáskör felelős kezdési év kapcsolódó 

cél 

M41 fogyasztáscsökkentési 

kampányok 

saját lakosság 2019 CMD, CMK 

M42 tanulmányi verseny saját oktatás 2019 CMD, CME, 

CMK 

M43 Zöld díj saját ipar, szolg., 

oktatás 

2019 CMD, CME, 

CMK 

 

Szabályozás 

kód akcióterület hatáskör felelős kezdési év kapcsolódó 

cél 

M51 Stratégiai 

dokumentumok 

saját önkorm. 2019 CMD, CME, 

CMK 
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felülvizsgálata, 

nyomonkövetése 

M52 Szabályozási rendszer 

harmonizációja 

saját önkorm. 2019 CMD, CME, 

CMK 

 

15.2 Adaptációs akciók 

Infrastruktúra fejlesztés 

kód akcióterület hatáskör felelős kezdési év kapcsolódó 

cél 

A11 villám és vihar károk 

megelőzése 

(épületfelmérések, 

megerősítések) 

saját ipar, lakosság 2021 CAR 

A12 zöldfelületek karban 

tartása (szél, villám 

védelem) 

saját önkorm., 

Vízművek 

2021 CAR 

A13 zápor és villámárvíz 

megelőző intézkedések 

(pl. csapadék elvezető 

rendszerek) 

saját, 

közvetett 

önkorm., 

főváros 

2021 CAR, CAP 

A14 Duna-menti területek 

revitalizációja 

saját ipar, szolg., 

oktatás 

2019 CMD, CME, 

CMK 

 

Társadalmi szolgáltatások 

kód akcióterület hatáskör felelős kezdési év kapcsolódó 

cél 

A21 Újbuda App - riasztási 

rendszer 

saját lakosság 2020 CAR, CAP 

A22 zöldfelületek rendezése - 

hőszigetek csökkentése 

saját önkorm. 2020 CAP 

A23 "hűtő/fűtő" helyek, 

vízvételi pontok 

felmérése, fejlesztése, 

közzététele 

saját önkorm. 2019 CAP 

A24 "Mit tegyek, ha…" 

tájékoztatás és 

felkészítési kampány 

saját lakosság 2019 CAR, CAP, 

CAK 
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A25 Mérőhálózat fejlesztése saját önkorm. 2021 CAR, CAP 

 

Szabályozás 

kód akcióterület hatáskör felelős kezdési év kapcsolódó 

cél 

A31 Stratégiai 

dokumentumok 

felülvizsgálata, 

nyomonkövetése 

saját önkorm. 2019 CAR, CAP 

A32 Szabályozási rendszer 

harmonizációja 

saját önkorm. 2019 CAR, CAP 

 

 

16 Célértékek 

A célértékek számításának alapját jelentik a Kibocsátásleltárban közölt bázisértékek. 

A Kibocsátásleltárban szereplő összkibocsátási érték 40%-kal való csökkentése a 

vállalt cél. Mivel ez nem ágazatonkénti 40-40%-os csökkentésként elérendő16, emiatt 

szükséges súlyozni az adott kibocsátási sorok számított célértékeit, természetesen 

szem előtt tartva a megvalósíthatóságot és a reális célokat. 

A bázisévhez képest 4 évvel későbbi (azaz két monitoring ciklust követő idő) 2015-ös 

kibocsátási adatok segítségével reális képet kaptunk a kerület széndioxid-kibocsátási 

értékek változásának mértékéről, azaz közvetetten a mitigációs intézkedéseinek 

hatásáról. A kibocsátási adatokhoz exponenciális trendvonalat illesztettünk, amelynek 

extrapolációját 2030-ig állítottuk be. Az exponenciális függvény alapú trendvonal 

"hordoz" egyfajta pesszimista szcenáriót, feltételezve, hogy 2011-2015 között a 

beruházások nagy része megtörtént, így a csökkenési folyamat lelassul. Ennek 

                                              

16 Az ágazatonkénti lineárisan számolt (40-40%-kal csökkentett) kibocsátási 

célértékek a 27 táblázat 2030 (40%) oszlopában szerepelnek. 
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eredménye, hogy a trend alapján kalkulált 2030-as kibocsátási adat mennyire tér el a 

standard 40%-tól. Ezt "konszolidáltuk" annak megfelelően, hogy az adott ágazatban 

milyen fejlesztési potenciálok/kapacitások vannak, illetve ezek mennyire merültek ki. 

(Pl. a közlekedésnél a villamosított-kötöttpályás fejlesztést 2019-től nem vettük 

számításba, csak a buszok cseréjét, korszerűsítését). Ezeket az értékeket mutatja a 27. 

táblázat „2030%” oszlopa, amely a kalkulált csökkentés százalékát jelöli. Az ebből 

számolt célértékeket a „2030k” oszlop tartalmazza. A „státus2015” oszlop azt mutatja, 

hogy a mitigációs folyamat teljesítése milyen státuszban volt 2015-ben. 

 

27 Táblázat: Kibocsátási célértékek 

Újbuda CO2 kibocsátás (t) 
2011 2015 2030 2030k 2030%  státus 

2015 

ÉPÜLETEK, LÉTESÍTMÉNYEK     40% kalkulált        

Önkormányzati épületek 7 694     6 459     4 617     5 771     25%   64% 

Szolgáltató (nem önkormányzati) 

épületek, létesítmények 
122 768     99 862     73 661     92 076     25%   75% 

Lakóépületek 307 093     215 622     184 256     122 837     60%   50% 

Közvilágítás 3 777     2 660     2 266     2 644     30%   99% 

Ipar 137 226     112 672     82 336     96 058     30%   60% 

Részösszeg 578 559     437 276     347 136     319 387     45%   55% 

KÖZLEKEDÉS               

Önkormányzati flotta 16     17 10     15 10%   -35% 

Tömegközlekedés  36 604     29 462     21 963     18 302     50%   39% 

Magáncélú és kereskedelmi szállítás 106 205     161 226     63 723     90 274     15%   -345% 

Részösszeg 142 826     190 704     85 695     108 591     24%   -140% 

ÖSSZESEN 721 385     627 980     432 831     427 978     41%   32% 

 

Az értékek (és még inkább a 2015-ös státusz) optimista és jó előrehaladást mutatnak, 

leginkább az épületek, létesítmények kibocsátás-csökkentésénél. Ezzel szemben a 

közlekedés erősen árnyalja ezt a folyamatot. Emiatt a „Magáncélú és kereskedelmi 

szállítás” csökkentési mértéket 15%-kal számoltuk, hogy alapjában ne befolyásolja az 

önkormányzat vállalási célját, hiszen erre van a legkisebb hatásköre a kerület 

vezetésének. Mindemellett a SECAP módszertan szerint nem kötelező (kulcs) ágazat. 
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27. ábra: Újbuda CO2 kibocsátás kumulált diagramja (t) 
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28. ábra: Újbuda CO2 kibocsátás ágazati eloszlása 

 

Szembetűnő a lakossági épületállomány markáns dekarbonizációs vállalása. Ennek 

magyarázata az önkormányzat eddigi sikeres „jó gyakorlata”. Látható, hogy az 

energetikai célú lakásfelújítások hatására ebben a szektorban jelentkezett leginkább 

széndioxid-kibocsátás csökkenés. Mindemellett a lakás beruházási és kibocsátási adat 

arányában a  a legtöbb és legjobban mérhető adat itt elérhető, a beavatkozások jól 

dokumentálhatóak. Ha ezt a beruházási volument, amelyet az Önkormányzat 4-5 év 

alatt teljesített, megismétli 10-15 év alatt, abban az esetben garantált a SECAP során 

tett vállalás. 

Természetesen az őszfolyamatot segíti az a technológiai fejlődés, illetve szabályozási 

szigorítás, amelyek elsősorban az iparnál és a magán- és fuvarozási közlekedésnél 

lesznek érzékelhetőek. Ezen felül a háztartások egyénileg kezdeményezett és 

magáncélú beruházásai (amelyet a lakások 50 éves felújítási, újjáépítési ciklusidejével 

számoltunk) szintén a szigorúbb és korszerűbb technológiai körülményeknek 

megfelelően történnek. 
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17 Nyomonkövetés (monitoring javaslatok) 

 

Ahhoz, hogy az akciótervben megfogalmazott javaslatok, intézkedések 

megvalósuljanak, a végrehajtás folyamatos nyomonkövetésére van szükség. 

A SECAP megvalósítás előrehaladásáról, valamint az Akcióterv felülvizsgálatáról, 

esetleges módosításairól Újbuda kétévente Végrehajtási Jelentésben (Implementation 

Report) számol be és a dokumentumot benyújtja a Polgármesterek Szövetsége 

Irodájához. Az akciótervben vázolt intézkedések időbeli eloszlását alapvetően a város 

integrált stratégiája (ITS) és az NFK17-által elfogadott Integrált Területi Programja 

határozza meg, mely utóbbi évente frissítésre kerül. 

Az Akcióterv monitoringját a fejlesztések, intézkedések megvalósítását finanszírozó  

keret- illetve operatív program (Strukturális Alapból finanszírozott fejlesztések esetén) 

biztosítja. A decentralizált fejlesztések esetén a monitoring tevékenységet alapvetően 

a TOP rendszere, továbbá a Polgármesterek Szövetsége Irodája által kidolgozandó 

közös monitoring keretrendszer biztosítja majd. 

Az akciótervben megfogalmazott célértékeken (kimeneti indikátorok) túl nyomon 

követési mérföldköveket célszerű meghatározni, így ezekkel tudjuk mérni az 

időarányos előrehaladást. Célszerű meghatározni a mérések, számítások időpontját, 

továbbá, hogy milyen időközökben történjenek az értékelések. Javaslatunk szerint 

évente el kell végezni a kapcsolódó értékeléseket, elemzéseket. Ezen felül kiegészítő 

teljesítmény indikátorok meghatározása szükséges. 

                                              

17 Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 
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Néhány javaslat a kiegészítő teljesítmény indikátorokra: 

 Az intézmények teljes (és fajlagos) villamosenergia-fogyasztása kWh/m2/év 

 Az intézmények teljes hőfelhasználása és ennek átlaghőmérséklettel 

korrigált értéke MWh/év 

 Az intézményekben (átlaghőmérséklettel korrigált) felhasznált földgáz 

mennyisége évenként m3/év illetve MWh/év 

 Lakossági földgáz mennyisége és változása évenként, és ennek átlag 

hőmérséklettel korrigált értéke m3/év illetve MWh/év (KSH nyomán) 

 Megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek beépített kapacitása MW 

 Megújulóból előállított villamosenergia mennyisége MWh 

 Megújulóból előállított hőenergia mennyisége MWh 

 Kerékpárutak hossza és változása km, km/év 

 Közvilágítás fogyasztása MWh/év 

 Önkormányzati flotta futásteljesítménye, teljes és fajlagos fogyasztása 

liter/év vagy MWh/év. 

 Több ponton forgalomszámlálás, átmenő járművek száma, db/nap – éves 

változás követése. 

 A fentiekből a kalkulált éves CO2, illetve ÜHG kibocsátás (tonna), és a 

csökkenés nagysága a bázisévihez képest (tonna és %). 

 Önkormányzat által megjelentetett energetikai tájékoztató anyagok száma, 

db 

 Energetikai rendezvények száma, látogatottsága db és fő. 
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A kiegészítő indikátorok segítségével alaposabb nyomonkövetést biztosíthatunk a 

SECAP végrehajtásához, amellyel az összteljesítés mérföldkövei is pontosabban 

azonosíthatók és teljesülésük adekvát módon értékelhető. A mérföldkövekre 

vonatkozó időközi értékelést félévente a végrehajtásért felelős Energiahatékonysági 

Koordinációs Munkacsoport végzi. A mérföldköveket cselekvési területenként érdemes 

meghatározni az alábbiak szerint. A mérföldkövek eléréséről belső feljegyzés készül, 

ami részét képezi a végrehajtási jelentésnek18. 

28. táblázat Javasolt intézkedések a SECAP végrehajtásával kapcsolatban 

Intézkedési terv a SECAP végrehajtásával kapcsolatban 

Intézkedés megnevezése Gyakoriság Felelős 

Meghatározott indikátorok 

teljesülésének ellenőrzése, 

szükség szerint korrigálása 

évente Önkormányzat 

Meghatározott mérföldkövek 

teljesülésének ellenőrzése 

évente Önkormányzat 

SECAP felülvizsgálata 2 évente Önkormányzat 

  

                                              

18 Az időarányos elvárt indikátor-teljesülés mérföldköve nem egyenesen aránylik az 

eltelt megvalósulási időhöz. 



 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat   Responsum Kft. 

FENNTARTHATÓ ENERGIA- ÉS KLÍMAAKCIÓTERVE (SECAP)  2019. 

   

132 / 135 

18 Mellékletek 

 

1. melléklet: Ágazatok leírása 

Ágazat Leírás 

Épületek Valamennyi (önkormányzati/lakó-/szolgáltató, közcélú/magáncélú) 

építményre vagy építménycsoportra és a környező térre 

vonatkozik, amelyet a területen állandó jelleggel építettek vagy 

állítottak fel. 

Közlekedés Ide tartozik a közúti, vasúti és vízi közlekedési hálózat és az ahhoz 

kapcsolódó infrastruktúra (pl. utak, hidak, csomópontok, alagutak, 

kikötők és repterek). Magában foglal egy sor köztulajdonban és 

magántulajdonban álló eszközt és szolgáltatást, viszont nem 

tartoznak bele a hajók és járművek (valamint azok alkatrészei és a 

kapcsolódó folyamatok). 

Energia-

gazdálkodás 

Az energiaellátási szolgáltatásra és ahhoz kapcsolódó 

infrastruktúrára (előállítás, átviteli és elosztó hálózatok, 

valamennyi energiatípus) vonatkozik. Ide tartozik a szén, nyersolaj, 

cseppfolyósított földgáz, finomítói nyersanyagok, adalékok, 

kőolajtermékek, gázok, éghető megújuló energiaforrások és 

hulladék, villamos energia és hő. 

Vízgazdálkodás A vízellátási szolgáltatásra és ahhoz kapcsolódó infrastruktúrára 

vonatkozik. Kiterjed a vízfelhasználásra (pl. háztartási, ipari, 

energiatermelési, mezőgazdasági stb.) és a vízgazdálkodási 

rendszerre is, amely magában foglalja a csatornahálózatot, 

szennyvízelvezető és -tisztító rendszereket (azaz azt a folyamatot, 

amelynek célja, hogy a szennyvizet a környezetvédelmi 
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szabványoknak vagy más minőségi normáknak megfelelővé 

alakítsa, és kezelje a túlzott eső- és csapadékvizet). 

Hulladék-

gazdálkodás 

Magában foglalja a hulladék különféle formáinak, például a szilárd 

vagy nem szilárd ipari, illetve települési hulladéknak, valamint a 

szennyezett területeknek a kezelését (ideértve az összegyűjtést, a 

kezelést és az ártalmatlanítást). 

A földhasználat 

tervezése 

A hatóságok által végzett eljárás, amelynek célja a földhasználat 

különböző lehetőségeinek azonosítása, értékelése és az azokra 

vonatkozó döntés meghozatala, ideértve a hosszú távú gazdasági, 

társadalmi és környezetvédelmi célkitűzések és a különböző 

közösségekre és érdekcsoportokra gyakorolt hatások 

figyelembevételét, valamint a megengedett vagy elfogadható 

használatokat rögzítő tervek vagy szabályok ezt követő 

megalkotását és kihirdetését. 

Mező-gazdaság 

és erdészet 

Magában foglalja a mezőgazdasági és erdészeti használatra 

besorolt / kijelölt földeket, valamint a helyi önkormányzat 

határain belül és környékén termeléshez és előállításhoz 

kapcsolódó szervezeteket és vállalkozásokat. Idetartozik az 

állattenyésztés, akvakultúra, agrárerdészet, méhészet, kertészet és 

a területen folytatott, illetve nyújtott egyéb mezőgazdasági és 

erdészeti gazdálkodás és szolgáltatás. 

Környezet-

védelem és 

biológiai 

sokféleség 

A környezetvédelem a zöld és kék tájakra és a levegőminőségre 

vonatkozik, valamint lefedi a városi mögöttes területet is. A 

biológiai sokféleség egy adott térségben az élet sokszínűségére 

vonatkozik, amely a fajokon belüli és fajok közti sokszínűségként 

és az ökoszisztémák sokszínűségeként mérhető. 
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Egészségügy A megbetegedések (allergia, rák, légúti és szívbetegség stb.) 

dominanciájának földrajzi eloszlására, valamint a környezet 

minőségéhez közvetlenül (légszennyezés, kánikula, aszály, komoly 

árvízesemény, troposzférikus ózon, zaj stb.) vagy közvetve (az 

élelmiszer/víz minősége és rendelkezésre állása, genetikailag 

módosított szervezetek stb.) kapcsolódó, az emberi egészségre 

(biomarkerek, termékenység csökkenése, járványok) és jólétre 

(fáradtság, stressz, poszttraumatikus stressz, halál stb.) gyakorolt 

hatást jelző adatokra vonatkozik. Magában foglalja az 

egészségügyi szolgáltatást és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrát 

(pl. kórházak) is. 

Polgári 

védelem és 

veszélyhelyzete

k kezelése 

A polgári védelmi (katasztrófavédelmi) és sürgősségi szolgálatok 

hatóságok (pl. katasztrófavédelem, rendőrség, mentőszolgálat, 

elsősegélynyújtó és sürgősségi egészségügyi szolgálatok) által 

vagy nevében történő működtetésére vonatkozik, és magában 

foglalja a helyi katasztrófák kockázatának csökkentését és 

kezelését (azaz a kapacitásbővítést, koordinációt, felszerelést, 

vészhelyzeti tervezést stb.). 

Turizmus Olyan személyek tevékenységére vonatkozik, akik a szokásos 

környezetükön kívül eső helyeken folyamatosan legfeljebb egy 

évig tartózkodnak kikapcsolódás, üzleti vagy egyéb olyan célból, 

amely nem kapcsolódik a meglátogatott helyről származó díjazás 

ellenében végzett tevékenységhez. 
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