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A klímaváltozás itt van 
és megeszi a világot!



…2008-ban indította útjára az Európai Bizottság azzal a
céllal, hogy megszólítsa és támogassa azokat a
polgármestereket, akik elkötelezték magukat az EU klíma-
és energiaügyi célkitűzéseinek
elérése mellett

Polgármesterek Szövetsége

,



Egyedi, alulról jövő kezdeményezés, amelynek számos
helyi és regionális önkormányzatot sikerült mozgósítania

Egy közös elképzelés a dekarbonizált városokról, ahol a
polgárok hozzáférhetnek a biztonságos, fenntartható és
megfizethető energiához.

Egy növekvő közösség, amely most több mint 6500
aláíróval rendelkezik, akik több mint 210 millió polgárt
képviselnek

Polgármesterek Szövetsége
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felméri a település jelenlegi energetikai helyzetét, az
energiafogyasztás szerkezetét

számba veszi a településen jelentkező legjellemzőbb,
klímaváltozáshoz köthető természeti jelenségeket,

megoldási javaslatokat nyújt az energiafelhasználás
mérsékléséhez, és a káros klímahatások elleni
védekezéshez

számszerűsíti a várható eredményeket

A Fenntartható Energia- és 
Klímaakcióterv lényege



Könnyebb hozzáférés pályázati forrásokhoz

előnyt jelent, ha az önkormányzat rendelkezik

energiastratégiával  ELENA (European Local

Energy Assistance)

Tartósan csökkenő rezsiköltségek

Fenntartható energiafogyasztás

Tisztább, élhetőbb település

Milyen előnyökkel jár a SECAP?



Az aláírók kötelezettséget vállalnak arra

Szén-dioxid-kibocsátásukat 2020-ig 20%-kal, 2030-ig
legalább 40%-kal csökkentik

növelik az éghajlatváltozás hatásaival szembeni
ellenálló képességüket.

területükön megvalósítják az Európai Unió éghajlattal
és az energiával kapcsolatos célkitűzéseit

Kötelezettségvállalások



Lépésről lépésre



Integrált megközelítés

10

Energia 
szükséglet

Energiaellátás

Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz

Klímaváltozás 
enyhítése

Földhasználat-
tervezés

Közszolgáltatások (energia és vízellátás, 
hulladékgazdálkodás, tömegközlekedés, 
egészségügyi ellátás, polgári védelem és 

vészhelyzeti szolgáltatások)

Környezet  és 
Biodiverzitás

Mezőgazdaság és 
Erdőgazdálkodás

Infrastruktúra Gazdaság



SECAP Sablon



Stratégia

Kibocsátásleltár

Hatásmérséklő intézkedések

Hatásmérséklési jelentés

Alkalmazkodási eredménytábla

Kockázatok és sebezhetőségek

Alkalmazkodási intézkedések

Alkalmazkodási jelentés

Szakaszok



Kiindulási kibocsátásleltár (BEI)



SECAP - Monitoring sablon



Alkalmazkodási eredménytábla

célja, hogy a helyi önkormányzat 
alkalmazkodási folyamatban egy 
adott időpontban fennálló 
státuszáról pillanatképet adjon 



Minimális jelentéstételi 
követelmények az ütemterv alapján



Jó gyakorlatok 



Elért eredmények

x4 megújuló energiaforrások részaránya a végső
energiafogyasztásban(14%)

-14% energia fogyasztás

x3 helyi megújuló energia termelés

-23% üvegházhatású gáz emisszió csökkenés



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Nagy Georgina
ngina@almos.uni-pannon.hu

With the support of the European Union
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