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I. Bevezetés
Az emberi tevékenység hatására a XXI. század küszöbén világméretű környezeti
problémákkal szembesült az emberiség. A jóléti társadalom a gazdasági növekedést,
valamint a saját igényeinek kielégítését a környezeti szempontok fölé rendelte, nem
tartotta tiszteletben az erőforrások véges voltát és a környezet tűrőképességét.
A XVII. század óta, az ipari forradalomtól kezdődően egyre gyorsuló ütemben nőtt
az anyag- és energiafogyasztás, melynek köszönhetően egyre nagyobb mennyiségben
került CO2 a légkörbe. Ennek egy részét a zöld növények megkötik, viszont a CO2 és a
zöldfelületek fordítottan arányosak egymással, ezért a nem megköthető CO2 a
légkörben üvegházhatású gázként felhalmozódik. Ennek köszönhetően a hősugarak
nem távoznak a világűrbe, hanem visszaverődnek a Föld felszínére és egyre magasabb
átlag hőmérsékletet okoznak. Meg kell említeni, hogy az üvegházhatás természetes
folyamat, hiszen e nélkül a Föld átlaghőmérséklete 33 oC-kal lenne alacsonyabb,
viszont a termelői-fogyasztói tevékenységünk által ezt a természetes folyamatot
tönkretettük.
Néhány információ a klímaváltozás igazolására:
 a Föld felszínének átlaghőmérséklete 1950-ben 13,87 oC, 2005-ben 14,60 oC
 a légkör CO2 tartalma az 1600-as években 280 ppm, 2010-ben 380 ppm
 a meteorológiai események egyre szélsőségesebbé váltak és egyre nagyobb
károkat okoznak
 1978 óta az északi tengeri jég kiterjedése évi átlagban 2,7%-kal, ezen belül
nyáron 7,4%-kal csökken évtizedenként
 az Északi félgömb örökké fagyott talajrétegeinek tetején a hőmérséklet közel
3°C-kal emelkedett 1980 óta
 a felmelegedés mértéke globálisan már meghaladta a 0.8 °C-ot, hazánkban
pedig 1 °C-ot meghaladó mértékű volt az 1850-es évekhez képest.
(Forrás: http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Fold/)

Az üvegházhatású gázok (ÜHG) koncentrációja a légkörben az iparosodás előtt és
jelenleg:

(Forrás: DR.HAJNAL KLÁRA, 2010)
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Forrás: http://www.scientia.hu/klimavaltozas/index.php

Forrás: http://www.scientia.hu/klimavaltozas/index.php
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Forrás: www.fna.hu

Ahogyan a mai ember él, az többszörös energia-felhasználást, hulladéktermelést,
környezetszennyezést teremt, és így feléli az őt körülvevő természetet.
A vizsgálatok szerint az elmúlt évtizedek során a Föld hőmérsékletének csökkennie
kellett volna, amennyiben a természetes folyamatok érvényesülnek a Földön (nincs
emberi behatás).

Forrás: http://www.scientia.hu/klimavaltozas/index.php
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Forrás: www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas

A fenti ábra jól szemlélteti, hogy az elmúlt több, mint egy évszázad során hogyan
alakult a fagyos és a hőség napok éves száma. A fagyos napok számának csökkenése
és a hőség napok számának növekedése az éghajlat melegedését bizonyítja. Az 1980as évektől (az ipari forradalom hatására) az extrém meleg időjárási helyzetek
gyakoribbá váltak.

Forrás: www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas

A diagram a csapadék szélsőséges alakulását mutatja be. Jól látni, hogy a csapadék
intenzitása növekszik. Az átlagos napi csapadékok növekedése arra utal, hogy a
csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok, zivatarok formájában hullik.
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A világszintű felmelegedés következményeit mindenki tapasztalja, ezért
mindenkinek tenni kell ellene a saját eszközeivel. Változást nem fog hozni,
amennyiben felsőbb (globális, kormányzati) szinteken várjuk a megoldást és mi
magunk nem teszünk lokálisan ellene.
Dombóvár város vezetői felismerték és vállalják, hogy saját határaikon belül
megteszik mindazt, melyet lehetséges az éghajlatváltozás ellen.
Dombóvár Város Önkormányzata 2015-ben csatlakozott a magyarországi
Klímabarát Települések Szövetségéhez. Ezzel is kinyilvánította, hogy a globális
éghajlat-változással települési szinten is foglalkozni kell.
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II.

Jogi háttér

II.1. Nemzetközi háttér
1970-es évektől egyre több megfigyelési és kutatási adat jelzi az éghajlat
változását, az üvegházhatású gázok koncentrációját a légkörben és ennek az ember
szerepét.
1988-ban létrejön az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC), mely
1990-re elkészíti első jelentését felhívva a figyelmet az átlaghőmérséklet növekedésére
és ennek megelőzésére (legalább 60%-os csökkentés a kibocsátásokban).
1992-ben a Rio de Janeiróban megtartott világkonferencián aláírták az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezményét, mellyel elismerik, hogy nagyrészt a
kibocsátásokért a fejlett országok a felelősek és ezek csökkentéséért és hatásai
ellensúlyozásáért is nekik kell vezető szerepet vállalniuk. Célja az éghajlat
rendszerének megóvása a fejlett és fejlődő országok szoros együttműködésével.
1997-ben került aláírásra a Kyotói Jegyzőkönyv, melyben globális szinten a felek
5,2%-os csökkentést vállaltak a 2008-2012-es időszakra. A Jegyzőkönyv 2005. február
16-án lépett érvénybe, melyben az EU-15-ök már átlagosan 8%-os csökkenést
vállaltak.
2015. november 30. és december 11. között rendezték meg az ENSZ 21.
klímakonferenciáját, a párizsi csúcsot, melyen a közel 195 résztvevő országa aláírta,
hogy 2100-ig 2 Celsius fok alatt tartják az átlaghőmérséklet-emelkedést, illetve
elkötelezettségüket rögzítették, hogy lehetőség szerint 1,5 Celsius fok alá csökkentik
ezt az értéket. A fejlett államok vállalták, hogy 2020-ig évente összesen 100 milliárd
dollár támogatást adnak a fejlődő államok részére az alacsonyabb szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való átállásra és annak működtetésére.

I. 2. Európa Unió
A Kyotói Jegyzőkönyvben vállalt 8%-os csökkentés alapozta meg az EU éghajlatpolitikájának alapjait.
2000-ben az Európai Unió Európai Éghajlatváltozási Programot indított, mellyel a
Kyotói Jegyzőkönyv céljainak eléréséhez megfelelő stratégia kidolgozását segíti elő.
Ennek köszönhetően vezették be 2005-ben az emissziós-kereskedelmi rendszert
(ETS), valamint ennek köszönhetően született meg a 842/2006/EK rendelet, melyben
szabályozza az üvegházhatású fluorozott szénhidrogének kibocsátását. A 2015-ös
párizsi klímacsúcson Európa országai is vállalták, hogy 2 oC alatt tartják a
hőmérséklet-emelkedést, alapvetően ez a megállapodás adja a jövőben az Európai
Unió klímastratégiáját.
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II.3. Magyarország
Magyarország kibocsátás csökkentés vállalása 6% az 1985-87-es évek átlagához
viszonyítva. 2000-ben került elfogadásra Magyarország Klímastratégiája.
2007. évi LX. törvény előírja a Nemzeti Éghajlat Stratégia (NÉS) elkészítését. A
kormány 2009-ben fogadta el a 2008-2025 időszakra szóló NÉS-t.
2009-ben rendelet született az ÜHG kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról.
A tavalyi évben Al Gore, környezetvédelmi Nobel-békedíjjal elismert volt amerikai
alelnök egy világméretű klímavédelmi kezdeményezést indított el annak érdekében,
hogy minél több ember felemelhesse hangját a Föld érdekében, ezzel nyomatékosítva a
párizsi találkozón résztvevő világ vezetői számára a klímavédelem érdekében tett
cselekvés fontosságát egymilliárd ember támogatásával. Magyarország – Áder János
köztársasági elnök közreműködésével - elsőként csatlakozott ehhez a nemzetközi
összefogáshoz,
létrehozva
az
Élő
Bolygónk
aláírásgyűjtő
honlapot
(www.elobolygonk.hu). Az aláírásgyűjtő akcióhoz csatlakozott Dombóvár Város
Önkormányzata is és egyben különböző akciókat szervezett, hogy tájékoztassa és
aláírásra ösztönözze a lakosságot. Összesen 194 699 aláírás gyűlt össze
Magyarországon a támogató szervezetek mellett.
Magyarország a párizsi klímacsúcson 2030-ig 40 százalékos ÜHG kibocsátáscsökkentést is vállalt, valamint a megállapodás sikerének érdekében a Zöld
Klímalapnak – az eddigiekben már 1 milliárd Forint felajánlás mellett – még 1 milliárd
Forintot adományozott, azaz Magyarország összesen 2 milliárd Forinttal támogatja a
klímavédelmi törekvéseket.
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III. Dombóvár város klímaprogramja

III.1. A program elvei
1. A klímaprogram pártoktól független kezdeményezés, azonban e program a
döntés helyzetben lévő Természetes Dombóvár civil szervezet
kezdeményezésére készült.
2. A klímaprogram határozatlan időre szól folyamatos felülvizsgálattal.
3. A település éves költségvetésének meghatározásakor figyelembe kell venni e
programot, valamint a klímavédelmi szempontokat.
4. A jövőben elkészítendő önkormányzati programokat, koncepciókat,
tanulmányokat és stratégiákat a klímastratégiával összhangban kell megalkotni.
5. A programban Dombóvár vonzáskörzetébe tartozó településeket is figyelembe
kell venni.
6. A jövőbeli építkezéseknél, valamint fejlesztéseknél éghajlat-változási
szempontokat vizsgálni kell.
7. Dombóvárnak és az itt élőknek erkölcsi kötelessége, hogy lehetőségeihez
mérten tevékenységeiben mérsékelje a klímaváltozás negatív hatásait.

III.2. A megelőzés és csökkentés lehetőségei
A települési klímaprogramok megelőzési és alkalmazkodási cselekvésekből állnak.
A megelőzés az éghajlat változásának elkerülését kívánja elérni, az alkalmazkodás a
már bekövetkezett éghajlat-változás hatásainak mérséklését, azokhoz való idomulását
célozza meg.
Elsődleges feladata a programnak, hogy az üvegházhatású gázok (ÜHG)
kibocsátását visszafogja. Mivel az ember okozta üvegházhatásért 55%-ban CO2
felelős, ezért elsősorban ennek kibocsátását szükséges mérsékelni. Azonban nem
szabad figyelmen kívül hagyni a maradék 45%-ért felelős gázokat sem (metán,
dinitrogén-oxid, halogénezett szénhidrogének, további halogénvegyületek).
Alapjában véve kétféle stratégia létezik az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentésére.
1. Elegendőségi stratégia: teljesítmény-visszafogást jelent.
2. Hatékonysági stratégia: az egységnyi teljesítményre jutó anyag- és
energiaigény, valamint szennyezés csökkentését jelenti.
Az elegendőség és a hatékonyság egyaránt lényeges, egyik a másik nélkül nem hoz
hosszú távú eredményt, ezért ezek együttes alkalmazására van szükség.
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a) Energiagazdálkodás
Dombóvár földgázzal való ellátása 1997-től valósul meg. 2014-ben a
lakásállomány majdnem 65%-a rendelkezett földgáz és távhő-ellátással, 35%-a a
jelentősebb környezet terhelést okozó hagyományos energiahordozót használja
fűtési célra. Tehát az épületek jelentős része szén vagy földgáz alapú
energiahordozót használ, melynek végterméke az üvegházgázok.
Mind a lakossági, mind az önkormányzati energiafogyasztás döntő többségét
az épületek fűtése teszi ki. Ezért a leglátványosabb megtakarítások, csökkentési
lehetőségek itt érhetőek el.
Fontos az épületek, intézmények energiahatékonyságának javítása. 2011-ben
megtörtént a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
nyílászáróinak cseréje, ezáltal láthatóan csökkent az energiafelhasználás, ezzel
együtt pénzügyi megtakarítást eredményezett, valamint csökkent a CO2 kibocsátás
is. Az Önkormányzat további középületeken és közintézményeken (Városház,
Illyés Gyula Gimnázium, stb.) folytatni szeretné a szigetelés korszerűsítését
elsősorban pályázati forrásból.
Dombóvár Város Önkormányzatának fejlesztési céljainak egyik fő
sarokpontja a helyi energiagazdálkodás megújítása, melynek része az alternatív
energiaforrások minél nagyobb kihasználása, illetve a felhasználás csökkentése.
Napenergia
Dombóváron 1900-2000 a maximálisan hasznosítható éves napok órák száma,
melynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. Napkollektorokkal termikus
célú energiaellátásra, napelemmel villamosenergia termelésre van lehetőség.
2011-től a Gunarasi Kórház melegvizét 20 darab, összesen 38,4 m2 felületnyi
napkollektor adja. Dombóvártól Gunaras felé vezető kerékpárúton elhelyezésre
került hat darab napelemes lámpatest, 2015-ben pedig egy helyi vállalkozó
(Schweiger Vendel, Fregatt Étterem tulajdonosa) vásárolt még egyet a város
számára, illetve felajánlotta, hogy minden egyes eladott pizza árából 10 forintot
félre tesznek és az összegyűlt pénzből egy következő lámpatestet vásárolnak majd.
Követendő példát állított ezzel mindenki számára. A településen még két helyen
található napelemes lámpatest, egy a Víztorony melletti játszótérnek ad fényt, egy
pedig a Kinizsi utcát világítja meg.
Az Agrár-Béta Kft. még az idei évre (2016) tervezi 2 x 1,6 hektár felületnyi
napelem telepítését, mellyel a piac számára termel energiát. Ennek költsége
meghaladja az 500 millió Forintot, melyet a cég saját erőből fog finanszírozni. A
jelenlegi üzleti terv alapján ennek megtérülése 8 év múlva várható, hiszen 12%
körüli a nyereségi tartalom (a megújuló energiaforrások közül a legjobb nyereségi
százalékkal rendelkezik).

Bioenergetikai rendszer
A növényi termelésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből,
erdőgazdasági hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a
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biomassza, mely közvetlen elégetésével fűtési és használati melegvíz termelési
energiaigények elégíthetőek ki, biogázzá alakítva hő- és villamosenergia
termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként is
hasznosítható.
2010-ben került átadásra az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
támogatásával a Dombóvári Ipari Parkban egy biogáz-üzem és egy bioetanol-gyár,
valamint egy biomassza eltüzelésével működő hőközpont, melyet az Agrár-Béta
Mezőgazdasági Kft. a Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt-vel közösen valósított
meg. Főtermékek: bioetanol és „bio” áram; melléktermékek pedig a hőenergia, és
a trágyaként hasznosítható szervesanyag. A biogáz-üzemet úgy méretezték, hogy
az évente 75.000 m3 alapanyagot képes befogadni és a tervezett kapacitással
működve 7200 háztartás - azaz egy Dombóvár nagyságú város lakosságának áramigényét tudja kielégíteni. (www.agrarbeta.hu) Több, mint 100 hektárnyi
területen ültetett energiafűzzel működtetik a rendszert és eközben 1400 hektárnyi
terület tápanyag-szükségletét elégítik ki a – melléktermékként megjelenő –
trágyával. Az üzemet 80%-ban dombóvári vállalkozók közreműködésével
építették.
A keletkezett hulladékhőt is hasznosítani fogják a közel jövőben, hiszen ezzel
a hővel fűtik majd az orchidea kert üvegházát.

Bioenergetikai üzem
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Hulladékhő
Megfontolandó a hulladékhő energetikai hasznosítása is, hiszen a szennyvíz, mint
energiaforrás olcsó, mivel folyamatosan keletkezik a nagyvárosokban és nagy
gazdálkodó szervezeteknél. Hője, ami eddig hulladékként távozott a csatornából,
megfelelő technológiával hasznosítható. A rendszer alapja a hőszivattyú, amely
ma már széles körben elterjedt berendezés az épületek hőenergiával történő
ellátására. A szennyvízhő állandó hőmérséklete miatt az egyik leghatékonyabb
hőszivattyús hűtés-fűtési rendszer. Ez a megoldás korszerű, környezetbarát és
gazdaságos, viszont csak a nagyobb intézmények környezetében éri meg
megvalósítani.
Geotermikus energia
A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. A termálvíz kivételére
csak az alacsonyabb hőfoktartományú 50-60 oC-os vízkészletből van reálisan
lehetőség, amely a termálvíz fürdési célú hasznosítását ugyan biztosítja (erre épült
– Dombóvártól 5 km-re található – Gunaras fürdő), de energetikailag komplexebb
hasznosításra lehetőséget nem ad.

A DOMBÓVÁRI ETALON - Aktív-, autonóm-, ökoház
2013-ban megépült Dombóváron egy aktív-, autonóm-, ökoház. Passzívház elvek
alapján készült (termikus burok, megfelelő légtömörség, hővisszanyerős
szellőzés). Az épület fűtéséhez, használati melegvíz előállításhoz, és az elektromos
berendezésekhez szükséges energiát napkollektor és napelem biztosítja teljes
egészében, illetve többletet termel. A vízellátás saját kútról, a szennyvízkezelés
saját telken biológiai tisztítóval történik. A közüzemi szolgáltatások
igénybevételének elkerülésével önellátó az épület, továbbá ökoszemlélet
érvényesült a beépített anyagok többségénél: a falak bontott téglából, a
hőszigetelés újrahasznosított papírból, a nyílászárók fából, a tetőszerkezet fából
épült. (www.hatekonyhaz.hu)

Aktív-, autonóm-, ökoház
Forrás: http://www.ddeik.hu/keszprojekt.html
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Házi vízellátó berendezés

Napkollektor vezérlő egysége Hővisszanyerő szellőző
berendezés

Forrás: http://www.ddeik.hu/keszprojekt.html

DOMBÓVÁRI VÁROSKÁRTYA, A KLÍMAVÉDELMI
ÉPÍTŐANYAGOKÉRT
2016. áprilisában bevezetésre kerül a településen a Városkártya, mely számos
funkciót foglal magába beleértve a környezet- és klímavédelmi aspektusokat is.
Így a Dombóvár Kártya lehetőséget nyújt majd a lakosok körében, hogy az
építőipari cégeknél kedvezményesen vásároljanak klímavédelmi anyagokat
(szigetelőanyagok, természetes és újrahasznosított építőanyagok, stb.)
ÜVEGHÁZHATÁS A MELEGVIZES FORRÁSOK ÁLTAL
Az Önkormányzat további céljai között van egy közösségi szőlészet kialakítása is,
ahol munkaerő piaci, képzési, oktatási és foglalkoztatási, közösségfejlesztő és
közösségszervező szerepe mellett előnyben részesíti a környezetvédelemi
szempontokat is. Teraszos megoldással, egy fóliasátras kertészet kialakítása van
folyamatban, mely a talajszint alatt megbúvó melegvizes források két kút fúrásával
elérhetőek és így a fóliasátrak fűtéséhez használhatóak.
b) Hulladékgazdálkodás
2007. január 1-től a városban keletkezett lakossági hulladékgyűjtést és szállítást az
ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi
közszolgáltatási szerződés alapján.
Az elmúlt évek során jelentősen lecsökkent a hulladékudvarban átvett hulladék
mennyisége. Ez részben annak is tulajdonítható, hogy mind az Önkormányzat mind
pedig a város lakói egyre több figyelmet fordít a szelektív hulladékgyűjtésre. A
lakosság környezettudatosabb gondolkodását segíti elő a szelektív hulladékszigetek
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kialakítása. Külön térköves rész került kialakításra a szelektív szigeteknél, valamint
sövényesítést vagy fakerítést is kapott. A műanyag palackokhoz egy kültéri palackprés
is elhelyezésre került.
Évente egy alkalommal a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII.12.) önkormányzati rendelet értelmében
lomtalanítást tart Dombóvár Város Önkormányzata és az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári
Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közösen. A lomtalanítás során a
használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgyakat, bútorokat és
egyéb feleslegessé vált ingóságokat helyezhet ki a lakosság ősszel , a Takarítás
Világnapján (szeptember 22.).
A Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, de az ÖKO-DOMBÓ
Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett
Lucza hegyi utcai hulladékudvarban lehetőség van dombóvári lakóhellyel, valamint
Dombóvár közigazgatási határain belül ingatlannal rendelkezőknek a következő
hulladékokat lerakni:
• Papír, karton
• Lom
• Üvegek, csomagolási hulladék
• Műanyagok, műanyag csomagolási hulladék
• Fémcsomagolási hulladék, fémek, vasfémek, nem-vas fémek
• Biológiailag lebomló hulladék
• Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
• Növényvédő szerek, gyógyszerek, elemek, akkumulátorok
• Termékként tovább nem használható gumiabroncsok
Dombóváron 2013-ban megszűnt a havonta házhoz menő zöldhulladék gyűjtés.
Azonban nem szűnt meg teljes mértékben, az igényeket felmérve kerül elszállításra az
ingatlantulajdonosoknál keletkező zöldhulladék évente legalább négy alkalommal.
2014-ben a városban 28 darab hulladékgyűjtő sziget állt a lakók rendelkezésére, ahol
papírt, üveget és műanyag hulladék lehet gyűjteni szelektíven.
A Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás (rövidítve: Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás) 2004ben azzal a céllal jött létre, hogy az Európai Unió támogatásával hosszú távra
megoldja a társult önkormányzatok hulladékkezelési kötelezettségeinek teljesítését. A
Társulás tagjaként az alapító okirat, valamint a társulási megállapodás jóváhagyásával
313 önkormányzat vállalta, hogy együttműködnek a program megvalósításában,
melynek keretében közösen hoznak létre, valamint működtetnek egy szilárdhulladék
kezelő rendszert. Az így megvalósult hulladékgazdálkodási rendszer 30 éves
időtartamra oldja meg az önkormányzatok ilyen irányú kötelezettségeit.
Az önkormányzatnak évek óta komoly anyagi terhet jelent a városban keletkező
zöldhulladék jogszabálynak megfelelő kezelése. Nagy segítséget jelent, hogy 2013-ban
a város vásárolhatott egy ágdarálót, amely megkönnyíti a hulladék kezelését.
A tavalyi évben 5 alkalommal volt házhoz menő zöldhulladék gyűjtés, illetve a
dombóvári lakosok az ingatlanokon keletkezett zöldet levihették a Lucza hegyi
hulladékudvarba. Az elmúlt évben a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés teljes költsége
11.000.000 Ft volt. Ez az összeg magába foglalja a házhoz menő zöldhulladékgyűjtést, a lakosság által a hulladékudvarba bevitt zöldhulladékot, a szállítási és
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ártalmatlanítási költségeket.
Tekintettel a magas szállítási és ártalmatlanítási költségekre, kézenfekvőnek tűnik
megvizsgálni egy saját tulajdonú zöldhulladék-kezelőtelep kialakításának lehetőségét.
A fenti célra a 0326 hrsz.-ú szennyvíztelep területe alkalmas. Az ingatlan az
önkormányzat résztulajdonában és a Dunántúli Regionális VízműZrt. üzemeltetésében
van. A telepen korábban működött egy oxidációs árok, jelenleg ennek területe
kihasználatlan. Rakodó és rostáló, valamint más speciális gépek segítségével ebben az
oxidációs árokban lehetőség mutatkozik biohulladék kezelésére (nem csak
zöldhulladék, hanem akár a telepen keletkező szennyvíziszap tekintetében is). A
helyben keletkezett szennyvíziszap mennyisége a 2014. évben 1.538.178 kg volt.
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás által a „Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” című projekt keretében 2014-ben hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás
került kialakításra Kaposszekcső belterületén. A szelektíven gyűjtött papír, üveg
mellett ruhanemű, étolaj, zsír, feleslegessé vált gyógyszerek, elemek, akkumulátorok,
elektronikai berendezések, fémek, egyes veszélyes hulladékok, valamint inert
hulladék, de akár háztartási lomok is a dombóvári lakóhellyel, illetve Dombóvár
közigazgatási határain belül ingatlannal rendelkezők számára ingyenesen
beszállíthatóak.
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Programnak köszönhetően Dombóváron
4500 darab 240 literes, kék szelektív hulladékgyűjtő edényzet és 250 darab 1100
literes, piros szelektív hulladékgyűjtő edényzet osztása kezdődött meg 2014.
szeptembertől a dombóvári lakosok között. Az edényzetek kiosztásával megváltozott a
házhoz menő szelektív gyűjtés is, a havonta történő szállítást felváltotta a kéthetente
történő ürítés. A 250 darab 1100 literes, piros hulladékgyűjtőből 137 darab
közterületre, társas és tömbházas övezetbe lett elhelyezve. Ahhoz, hogy a már
kihelyezett 1100 literes, piros szelektív hulladékgyűjtő edényzetek után ne kelljen
közterület-használati díjat fizetni a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.)
önkormányzati rendelet módosításra került. Emellett kiosztásra kerül 719 darab
komposztáló edény is a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretén belül a
zöldhulladék mennyiségének csökkentése és a természetbe komposzt formájában
történő visszajuttatása érdekében. Az ingatlanok tulajdonosai legalább 5 éves
időtartamra kapják meg a ládákat.

Ingyenes komposztáló edény

Szelektív sziget
Forrás: okodombo.hu
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c) Közlekedés
A korábbi vizsgálatok és becslések alapján is a közlekedés - ezen belül is
különösen a közúti közlekedés - a legmeghatározóbb szennyező forrás. A legnagyobb
mértékben a nitrogén-dioxid a gépjárművek kibocsátásából ered.
A gazdaságban történő változások, az életszínvonal emelkedése, valamint az
életmódban történő változások mind növelni engedték a gépjárművel történő
helyváltoztatások számát. Ezt erősítette az is, hogy sorozatos problémák merültek fel a
közúti közlekedésben. A növekvő autósforgalmat a város utcái nehezen bírják el, a
parkolás pedig a szűk utcákban szinte lehetetlen.
Dombóváron a helyi buszközlekedésben ugyan történtek változtatások, de
továbbra is a kerékpározás jelenti az alternatív közlekedést.
A felmérések és az adatok alapján, Dombóváron szinte minden harmadik lakos
rendelkezik gépjárművel. A gépjárművek átlag életkora azonban az évek során
jelentősen megemelkedett. Sajnálatos módon az autóbuszok nem a
legkörnyezetbarátabb kategóriájúak, hiszen az önkormányzati költségvetés ezt a terhet
nem bírja el a központi támogatási rendszer megváltozása óta.
A személygépkocsival történő utazások száma megnőtt, ami tulajdonítható
annak is, hogy Dombóváron több közlekedési útvonal vezet keresztül. A legfontosabb
ezek közül a 61-es számú főút, mely Dunaföldvárat köti össze Nagykanizsával.
A levegőtisztaság-védelem a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata. A
légszennyezés közvetlenül hat az ember egészségére, egyben befolyásolja a környezet
más elemeinek állapotát is. A levegőminőség helyzetét szintén jelentősen befolyásolja
a jelenlegi gépjárműállomány átlag életkora, ami az évek múlásával csak emelkedett.
A jelentős közúti közlekedésből származó légszennyezés elsősorban a 61. sz. főút és a
611. sz. út mentén okoz jelentős emissziós károkat.
Dombóváron kettő darab manuális működésű mérőpont van, melyek a
levegőből vett minta nitrogén-dioxid (NO2) tartalmát mérik napi egy alkalommal.
•
•

Dombóvár, Kórház u. 39.
Dombóvár, Bezerédj u. 14.

A közúti gépjárműforgalom a Kórház utcai szakaszon nagyobb mértékű, mivel
ez az utca köti össze a 61. sz. főúttal Dombóvár vasútállomását és buszmegállóját,
valamint ebben az utcában van a Szent Lukács Kórház is.
Kerékpáros közlekedés
Dombóváron az 1980-as évektől indult meg a kerékpárral való közlekedés
igénye. Ettől az időszaktól több ütemben kerékpárút került kiépítésre, azonban ez a
folyamat az évek előrehaladtával jelentősen lecsökkent, a hálózat nem emelkedett
akkora mértékben, mint ahogy igény lett volna rá.
A városban elsősorban az intézmények és városrészek közötti biztonságos
kerékpáros közlekedési lehetőség megteremtése volt a cél. Ehhez elengedhetetlen,
hogy a kerékpározásra kijelölt utak megfelelő minőségűek legyenek, valamint, hogy
további önálló kerékpárutak kerüljenek kiépítésre.
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A jelenleg meglévő kerékpárutak és kerékpározásra kijelölt utak a következők:
• Gunaras - Árpád u. - Népköztársaság útja/Hunyadi tér - Szabadság u. (Magyar
Posta Zrt.)
• Kossuth u. - Baross u. - 611. sz. út, Szőlőhegy-elágazó
• Hunyadi tér - Dombó P. u. - Bezerédj u. - Jókai u.
A kerékpáros közlekedés a 611. számú út Kapos-folyó és Kaposszekcső közötti
szakasza az úttal párhuzamosan haladó kerékpárútra tevődött át. Ezzel ezen a
szakaszon a közúton történő kerékpáros balesetek száma is megszűnt. Az
önkormányzati tulajdonú kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza az elmúlt hat
évben nem változott, hossza 6,6 km.

Meglévő és tervezett kerékpárutak Dombóváron
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Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-3.1.1-15 Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés című felhívásra. A tervezett fejlesztések a következők:
-

Gunarasi kerékpárút felújítása, a kerékpárút biztonságát fokozó megvilágítások
beszerzése és elhelyezése

-

Új kerékpárút kialakítása a LIDL-től a Fő utca és Kórház utca kereszteződéséig

-

Újdombóvárt és a Belvárost összekötő kerékpárút kialakítása a Pannónia úton
(Árpád utcáig)

-

Kis-Konda-patak 61-es út hídja alatti kerékpárút átvezetés

-

Az érintett fejlesztési szakaszokon buszmegállók felújítása, akadálymentesítése,
egységes arculat kialakítása (Pannónia út, Kórház utca, Köztársaság u. – 27 db
buszmegálló felújítása, 2 db új buszmegálló építése LIDL áruháznál)

-

Gyalogátkelőhely létesítése: Vasútállomásnál és 611-es út melletti szervízúton
(2db)

-

Kerékpárút létesítése a Szőlőhegyi bekötőúton

-

Belvárosi közlekedésfejlesztés (Szegfű – Rákóczi – Perczel – Ady utca; SPAR
és a 61-es út között; Hunyadi tér Ny-i oldali szervizút; Petőfi – Szent Gellért
utca)

A pályázat keretében felújítandó és új kerékpárutak megépítése tervezett, amely
elősegíti a kerékpárutak hálózatosodását Dombóváron. A pályázat keretében
megvalósul a közösségi közlekedés színvonalának emelése.
A megfelelő infrastruktúra kialakításával, szemléletformálással, valamint a
környezetbarát kerékpáros közlekedés biztonságossá és vonzóvá tételéért Dombóvár
2015-ben ismét elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet az NFM és a Kerékpáros
Magyarország Szövetség (KMSZ) közös pályázatán.

SEGWAY, AZ ALTERNATÍV KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ
Dombóvár Város Önkormányzata a tavalyi évben egy darab városi segway-t
vásárolt a közterület-felügyelők részére. A város vezetői a környezettudatosságot
tartották szem előtt, amikor e járművek megvásárlásáról döntöttek. A közterületfelügyelők napi szinten járják munkájukból kifolyólag a várost és beszélgetnek a
lakossággal a közterületen felmerült problémákról, így „szem előtt” lévén egyre
többen ismerik meg ezt az alternatív, környezetkímélő járművet. Az akkumulátora
egyetlen töltéssel 20-25 kilométer megtételét teszi lehetővé. A további cél, hogy
Városházára tervezett napelemekről fogják tölteni az elektromos járműveket.
MOZOGJ DOMBÓVÁR! – Polar óra
Szintén a tavalyi évben beszerzésre került 5 darab ún. M400-as típusú
pulzusmérő karóra, ami GPS-szel, aktivitásméréssel, és Smart Coaching funkciókkal
segíti az edzésprogram kialakítását. Az óra használatával az aktivitást és az edzések
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intenzitását lehet fokozni. Nyomon követhető az edzések adatai, mint például a
pulzusszám, a sebesség, a távolság, az útvonal, és az elégetett kalóriák szám. Az
adatok alapján, pedig elemezhető az edzés. Az Önkormányzat az órák segítségével
szeretné ösztönözni a lakosságot az egészségesebb életmódra, valamint a gyaloglásra
és a kerékpár használatra. Az Önkormányzat a lakosság körében elindított egy fél éves
időtartamú kalóriaégető versenyt is ennek érdekében, hogy népszerűsítse a mozgást.

VÁROSKÁRTYA A LEVEGŐTERHELÉS ELLEN
2016. áprilisában bevezetésre kerül a településen a Városkártya, mely számos
funkciót foglal magába beleértve a környezet- és klímavédelmi aspektusokat is. A
turisták számára a kártya használatával ingyenesen lesz használható a
tömegközlekedés. A város vezetése ezzel szeretné ellensúlyozni a nyári időszakban
megnövekedett gépjármú forgalmat. A nyári szezonban a Gunarasi szállodák
kihasználtsága magas, télen pedig a kiemelt (ünnepi) időszakok figyelembevételével is
jelentős. Cél, hogy az ideérkező turisták a városnézést és a vásárlásukat ne saját
autóikkal tegyék meg tovább fokozva a forgalmat és így a levegőterhelést, hanem
használják a tömegközlekedés eszközeit. Cél, hogy az ide látogató vendégeket is
klimatikus gondolkodásra serkentsük.
DOMBÓVÁRI PÉLDÁK A KÖZLEKEDÉSI AKCIÓKRA
Dombóvár minden évben (szeptember 22-én) megrendezi az Autómentes
világnapot a Mobilitási Hét keretében. Nem csak ezen a napon, de ekkor kiemelten
felhívja a figyelmet a gépjármű használat negatív környezeti hatásaira, terepi és egyéb
programokat, kampányokat szervez a lakosság részére. Ezen a napon ingyenesen lehet
utazni az autóbuszokon, hogy minél kevesebben használják a környezetszennyező
járműveket.
A Dombóvári Rendőrkapitányságon ingyenes gravíroznak egy ismertető kódot
a kerékpárra. A gravírozás során a bicikli vázszerkezetébe belegravíroznak egy helyi
kódot, mely rendőrségi nyilvántartásba kerül. A tulajdonos egy igazoló lapot kap a
saját és a kerékpár adataival, illetve a kerékpáron matricával jelölik a rendőrségi
nyilvántartásba vételt. A jelölés segítségével az elveszett, ellopott kerékpárok
megtalálásuk esetén visszakerülhetnek jogos tulajdonosukhoz.
Dombóvár Város Önkormányzata 2008-ban indította a „Dombóvári Zöldküllős
vagyok” életstílus akciót, melynek célja az egészséges életmód, a rendszeres testedzés,
a sportolás iránti igény felkeltése, a természet és az ember szoros kapcsolatának
megértése, a kultúrált kerékpáros túrázás, természetjárás segítése, valamint a
természetvédelem társadalmi, tájékoztató feladatainak széles körű ellátása. A
kerékpáros kezdeményezés helyi szolgáltatókkal és vállalkozásokkal karöltve történt.
A programhoz csatlakozók kerékpárra rögzíthető, zöldküllő-emblémás prizmát
kapnak, és az akcióban résztvevő elfogadóhelyeken pedig kedvezményekben
részesülnek, ha kerékpárjukkal érkeznek.
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d) A széndioxid kivonása a légkörből
A légkörbe került CO2 –ot több természetes folyamat is elnyelni, mely közül az
egyik legfontosabb a fotoszintézis. E folyamat során a növények a légkörből kivont
CO2–ból a napfény energiájának segítségével építik fel szervezetüket és ennek
folyamán oxigént termelnek. A zöldfelület gazdálkodás fontos szerepet játszik a
klímaváltozás során.
A 2014-es Teir adatbázisban szereplő adatok szerint Dombóváron 337 544 m2
zöldterület található. Így egy lakosra 18,1 m2 zöldterület jut.
2008-ban a Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi terület belterületi
szakasza északi részének nyugati peremén, az akkor újonnan létesült TESCO áruház és
a védett élőhelyek közötti részen védő szerepet betöltő növénysáv telepítésére került
sor. A biofal létesítése környezeti nevelési akció keretén belül, helyi általános iskolás
csoportok részvételével zajlott. Azóta is, minden év áprilisában a diákok kitakarítják és
gondozzák a területet.
A KEOP pályázati konstrukció keretén belül valósult meg az „Élőhelyhelyreállítás a Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi területen a regionális
jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” című pályázati
fejlesztés. Ezen belül megvalósult a patak menti vizes élőhelyek vízellátottsága, az
inváziós növényfajok kiirtása, az idegen fafajok őshonos egyedekre cserélése, a tájba
nem illő épített elemek felszámolás és tájba illesztése, valamint az illegálisan lerakott
hulladékok felszámolása.
2006 óta a Kis-Konda-patak völgyében, a Kispolgárok parkjába évről évre új
fák kerülnek elültetésre, hiszen azóta hagyománnyá vált városunkban, hogy az előző
évben született gyermekeknek szüleik értékteremtő, kedves emléket állítanak.
Idén, 2016-ban készült el a „Pannon kertek program – Dombóvár – a városi
növényállomány megújítása: zöldfelület-felújítási program és módszertani ajánlás”. A
program előirányozza ez elöregedő városi faállomány műszeres vizsgálatát, valamint
12 belvárosi zöldövezeti akcióterület természeti értéknövelő fejlesztését.
Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP – 2.1.2-15
Zöld város című felhívásra. Ennek keretén belül fejlesztési célként szerepel a városi
zöldterületek növelése és a gazdaságfejlesztés megteremtése. A belváros
elhelyezkedéséből adódóan a legalkalmasabb helyszín a „zöldváros”, valamint egy
helyi termelői piac kialakítására, hiszen számos szolgáltatás a környékre összpontosul.
A pályázati felhívás lehetőséget biztosít az intézmény előtti terület rendezésére, a helyi
piac számára alkalmas fogadótér kialakítására, valamint a Könyvtár előtti parkoló
helyén zöld övezetet megépítésére. A piac kialakítása egy olyan innovatív szerkezettel
történne, mely többes funkciót lát el. Napközben a piac számára biztosít helyszínt, más
esetekben pedig egy közösségi teret ad a lakosságnak árnyékolás technikai
szerkezettel.
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IV. Alkalmazkodás

A földi éghajlat a földtörténeti korok során folyamatosan és számottevő
mértékben változott. A Föld hőmérsékletének néhány fokos emelkedése súlyos
következményekkel jár: időjárás gyakoribb szélsőségesebbé válása, a növényzeti
övezetesség átalakulása, a sivatagosodás mértékének növekedése, a jégtakarók
olvadása, a tengeráramlások változása, valamint a tengervízszintjének emelkedése. A
világ termelési rendszerei többnyire stabil éghajlat során és stabil ökoszisztémában
fejlődött ki, ezért a kisebb változások is komoly következménnyel lehetnek a mostani
gazdasági és társadalmi rendszerekre. (Forrás: DR HAJNAL KLÁRA, 2010.)
Az éghajlat megváltozásának következményei, és ezek elhárítása komoly
veszteséget okoz az emberiség számára.
A jövőre tekintve az éghajlat változás mértékét klímamodellek segítségével
szimulálják a tudósok. Az előrejelzés módszere, hogy a közelmúlt változási tendenciáit
kivetítik a közeljövőre. Az IPCC (1992, 1994-es jelentése) elkészítette a becsült
klímaváltozást 2030-ra.

Forrás: IPCC jelentés

A mostani mérések azt bizonyítják, hogy a felmelegedés nagyobb mértékű.
Tehát számolnunk kell azzal, hogy az éghajlat-változás – még ha azonnal és
drasztikusan sikerülne is csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását –
elkerülhetetlen.
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IV.1. Az emberi egészséget veszélyeztető hatások
Az 1990-es évek elején kezdték felismerni az éghajlat-változás egészségre
gyakorolt hatásait.
Az IPCC 3. jelentésében (2001) kijelentette, hogy a klímaváltozás növeli az
egészségkárosodások veszélyét, különösen az alacsony jövedelmű és trópusi,
szubtrópusi országokba.
Elmondható, hogy végeredményben a klíma megváltozása háromféleképpen
befolyásolja az ember egészségi állapotát:
1. A direkt hatásokat az extrém időjárási helyzetek idézik elő. (2003.
franciaországi hőhullám – 15.000 halott)
2. A környezetváltozás és az ökológiai rendszer károsodása, mely a klímaváltozás
következménye. – Közvetett hatás. (pollentermelődés fokozódása)
3. Egészségi állapotbeli változások (sérülések, fertőzések, pszichológia és egyéb
károsodások), melyek a kitelepített lakosság körében fordulnak elő (árvíz,
vihar, stb.)
A klímaváltozás megnöveli a hőhullámok által bekövetkezett halálozások és
megbetegedések számát, csökkenti a hideg által okozott halálozásokat és növeli a
fertőző betegségek számát. A korokozók könnyebben szaporodnak a meleg nyarakon
és az enyhe telek csökkentik a pusztulásukat.
Az erős napsugárzás hatására megnövekszik a nitrogén-oxidok koncentrációja,
kialakul a talaj menti ózon. Ez megnöveli az allergiások és a légúti betegségben
szenvedők számát.
(Forrás: www.antsz.hu)

Klímaváltozás – fertőzések
- A rovarok által terjesztett fertőzések szempontjából fontos a hőmérséklet és a
víz
- A melegebb időjárás segíti a rovarok szaporodását
- A rágcsálók az enyhe teleket könnyebben túlvészelik, így minden évben nő a
fertőzések veszélye
- Tanulmányok bizonyítják, hogy árvíz és szárazság idején több a gyomor- és
bélmegbetegedések száma
Az ózonréteg csökkenése – egészségre gyakorolt hatásai
- Melanoma (bőrdaganat)
- Egyéb bőrdaganatok
- Leéégés
- Napsugárzás okozta bőrelváltozások
- Fényérzékenység
- Kötő-és szaruhártya gyulladás
- Szürkehályog
- Szemdaganatok
- Fokozott fertőzési fogékonyság (immunrendszer gyengülése)
- Látens vírusfertőzések aktiválás (herpesz)
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IV.2. Zöldfelület-gazdálkodás
A fentiekben említésre került a zöldfelület-gazdálkodás fontossága, de az
alkalmazkodás során is meg kell említeni, hiszen a zöldfelületek megkötik a levegőben
lévő port, felszívják és tárolják a csapadékot, így enyhítik a nyáron bekövetkező
fokozott szárazságot és meleget. Ezen területek kevésbé verik vissza a nap sugarait,
így a környező levegő enyhébb, mint a burkolt felületek körül.
IV. 3. Vízgazdálkodás
Dombóvár életében mindig is fontos szerepe volt a felszíni és a felszín alatti
vizeknek. A mocsarakban, vízben gazdag Kapos-völgyet a XIX. században
lecsapolták, felszámolták. Az elmocsarasodott területekre a jelentős vastagságú tőzeg
felhalmozódások is utalnak.
Az „Élőhelyhelyreállítás a Kis-Konda patak természetvédelmi terület regionális
jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében" projekt keretében
megkezdődött a Kis-Konda patak szabályozása, annak érdekében, hogy a patakot
környező területek vízellátottsága a korábbi mértéknél magasabb legyen, ezzel is
segítve a vizes élőhelyek növényzetének és állatvilágának visszatérését és erősödését.
A napjainkban folyamatosan növekvő vízszükséglet egyre fontosabbá teszi a
felszín alatti vizek feltárását. A korábban jelentős vízmennyiséggel rendelkező
térségben, ma már szükséges a tervszerű vízgazdálkodás. A felszín alatti vizek
esetében elsősorban a talaj- és rétegvíz az, mely Dombóvárnál kiemelkedő szereppel
bír.
A klímaváltozás hatással lesz a felszíni és felszín alatti vizek minőségére és
mennyiségére is. A téli csapadék következtében tavasszal számottevőbb
árvízvonulásra kell számítani, nyáron pedig az évről évre aszályosabb időszakok miatt
a vízkészlet csökkenésére.
A Kapos az elmúlt századokban többször is megáradt. Csapadékosabb
időszakokban a magas vízhozamnak köszönhetően, valamint a meder üledékességéből
és dús növényzetéből kifolyólag a vízfolyás felduzzadt, melyek következményeként
kisebb - nagyobb folyóáradások történtek (1998. május, 2005. augusztus, 2010. májusjúnius). 2014 tavaszán a Kapos-folyón, csakúgy, mint az előző évben is, harmadfokú
árvízvédelmi készültséget rendeltek el a nagy esőzések miatt.
Fontos, hogy a nyarak aszályos időszakain ne ivóvíz segítségével történjen az
öntözés. Az esővíz összegyűjtésével és tározásával kell megoldani ezen időszakokban
az öntözést, de így is csak ésszerű keretek között, nem pazarolva.
Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP - 2.1.3.-15
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívásra, melyben a
Szuhay városrész belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének
kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának
javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni
vizeink minőségének javítása és a további környezeti káresemények megelőzése
szerepel célként. A fejlesztés során fontos a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti
megvalósítása tározók építésével.
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V. Megoldási javaslatok

Forrás: www.hulladekboltermek.hu

V.1. Kibocsátás csökkentése
-

-

-

Alternatív energia használat: Napelemek/napkollektorok alkalmazása,
hulladékhő gazdálkodás, geotermikus energiafelhasználás
Hulldékgazdálkodás fejlesztése: További szelektív szigetek létrehozása,
szelektív hulladékgyűjtés és komposztálás fejlesztése, zöldhulladék kezelése és
annak fejlesztése
Alternatív közlekedésfejlesztés kialakítása: Tömegközlekedési eszközök
népszerűsítése, olcsóbbá tétele, kerékpárhálózat fejlesztése, kerékpárkölcsönzés
lehetőségének bővítése, elektromos közlekedési eszközök ösztönzése (autó,
motor)
Energiafogyasztás mérése középületeknél, közintézményeknél
A klímavédelmi szempontokat figyelembe vevő építkezők és fejlesztők
engedményben részesítése
Fenntartható fejlődés kialakítása/stratégia megalkotása
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V.2. Alkalmazkodás érdekében megvalósítandó feladatok
- Hőség-riadó terv felülvizsgálata 2 évente
- Zöldfelületi rendszer védelme, fejlesztése: Zöldterületek gondozása, fejlesztése
és védelme, csapadékvízzel történő öntözés kialakítása, növények telepítése,
zöldterületek növelése
- Árnyékolás technika kidolgozása a városi hőszigeteknél: Árnyékot adó köztéri
építmények elhelyezése a városban, fáktelepítése

V.3. Szemléletformálás
Az emberek csak akkor fogják támogatni a környezet- és klímatudatos életmódot,
ha értik mit jelent és miért fontos. A megértés fontos, hiszen akkor hatékonyabban
tudnak részt venni a döntésekben, valamint a tudás hozzásegíti őket az ok és okozat
megértésére és így a változáshoz szükséges lépések felismerésére is.
A környezeti tudatformáló tevékenységbe bevonható csoportok az
Önkormányzatnál a környezetvédelmi felelősök, a marketing munkatársak, a
hulladékért, közlekedésért, tervezésért, területgazdálkodásért és lakásgazdálkodásért
felelős dolgozók. A helyi közösségben fontos csoportok a közösségi csoportok
(környezetvédő, ifjúsági, lakók és bérlők egyesületei), helyi média, közüzemek,
közlekedési szervezetek, üzletek és vállalkozások.
A legfontosabb mégis az, hogy már egészen kis korban (óvodások, iskolások)
kezdjük el a szemléletformálást, hiszen így már ezzel a szemléletmóddal nőnek fel a
gyermekek és lesznek tudatos felnőttek.

-

-

-

-

Ismeretterjesztő rendezvények: Jeles, környezetvédelmi napok megtartása,
gyakorlati természetvédelmi akciók (autómentes nap, faültetés, zöldterületek
gondozása), klímabemutatók, energiahatékonysági versenyek iskolák között
Példamutatás: A város vezetői nyilvános szerepléseik során kitérés az
éghajlat-változással kapcsolatos kérdésekre, valamint környezet- és
klímatudatos cselekvés minden napi tevékenységükben, nem motorizált
közlekedés népszerűsítése
Ismeretterjesztés: A város környezeti állapotfelmérését mindenki számára
elérhetővé tétele, környezet- és természetvédelmi online felület frissítése, az
önkormányzat környezet- és klímapolitikájának publikálása, bemutatók táblák,
éghajlat-változással
kapcsolatos
helyi
TV
műsorok
létrehozása,
sajtóközlemények készítése, elért eredmények közlése a visszacsatolás
érdekében
Iskolák: Környezet- és klímatudatos udvarok létrehozása, klímavédelmi
tematikus játszótér kialakítása, meteorológiai állomások létrehozása a területen,
környezeti kitüntetések, környezetvédelmi akciókon való aktív részvétel,

26

energiahatékonysági verseny iskolák között, helyi zöldterületek látogatása,
megismerése és védelme
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