
 

CSEPREG VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA, 2020-2030 
KITEKINTÉSSEL 2050-IG 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült  

a KEHOP-1.2.1- 18-2018-00084 azonosító számú  
„Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás” c. projekt keretében  
 
 
 
Készítette:  

TITANIUM- EDUCULT Kft. 
9909 Körmend, Németújvári út 71.  
  



1 
 
 

Tartalom 

1 Vezetői összefoglaló ....................................................................................................................4 

1.1 Az éghajlatváltozás általános háttere, jelentősége ...............................................................5 

2 Stratégiai kapcsolódási pontok azonosítása .................................................................................7 

2.1 Nemzeti szintű kapcsolódási pontok és az azokból levezethető éghajlatpolitikai kihívások ...7 

2.2 Kapcsolódás a megyei fejlesztési dokumentumokhoz ..........................................................9 

2.3 Kapcsolódás a térségi és helyi tervdokumentumokhoz ...................................................... 11 

3 Klímavédelmi szempontú városi helyzetelemzés ....................................................................... 13 

3.1 A település szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők ....... 13 

3.1.1 Társadalmi helyzetkép ............................................................................................... 13 

3.1.2 Természeti és táji környezet, környezet- és katasztrófavédelem................................. 14 

3.1.3 Településszerkezet, lakásállomány, közszolgáltatások és infrastruktúra helyzete ....... 17 

3.1.4 Közlekedés ................................................................................................................. 19 

3.1.5 Gazdaság ................................................................................................................... 19 

3.2 Csepreg üvegházhatású gáz kibocsátási leltára .................................................................. 20 

3.3 Csepreg város mitigációs potenciálja ................................................................................. 23 

3.4 A településen élők klímatudatosságának jellemzői ............................................................. 24 

3.5 Az elmúlt 13 évben megvalósult a klímaváltozás mérséklésével, illetve alkalmazkodással 

kapcsolatban releváns projektek bemutatása ................................................................................ 25 

4 Városi éghajlati szempontú SWOT analízis és problématérkép .................................................. 28 

4.1 Társadalom és egészség, humán intézményrendszer ......................................................... 28 

4.2 Vízgazdálkodás .................................................................................................................. 28 

4.3 Természeti, táji környezet, mező-és erdőgazdaság............................................................. 29 

4.4 Energiagazdálkodás, ipar, építmények ............................................................................... 29 

4.5 Hulladékgazdálkodás ......................................................................................................... 30 

4.6 Közlekedés, szállítás........................................................................................................... 30 

4.7 Turizmus............................................................................................................................ 31 

5 Problémafa ............................................................................................................................... 32 

6 Városi klímavédelmi jövőkép ..................................................................................................... 33 

7 Klímastratégiai célrendszer ....................................................................................................... 33 

7.1 Városi dekarbonizációs és mitigációs célkitűzés ................................................................. 33 

7.2 Adaptációs és felkészülési célkitűzések .............................................................................. 34 

7.3 Klímatudatossági és szemléletformálási célkitűzések ......................................................... 35 

7.4 Célrendszeri ábra ............................................................................................................... 37 

8 Beavatkozási területek azonosítása és intézkedési javaslatok .................................................... 38 



2 
 
 

8.1 Mitigációs beavatkozási lehetőségek ................................................................................. 38 

8.2 Adaptációs intézkedési javaslatok ...................................................................................... 42 

8.3 Szemléletformálási intézkedési javaslatok ......................................................................... 45 

9 A megvalósítás pénzügyi és intézményi feltételei és eszközei .................................................... 48 

9.1 Intézményrendszer, partnerségi terv ................................................................................. 48 

9.2 Finanszírozás ..................................................................................................................... 48 

10 Stratégiai monitoring és értékelés ......................................................................................... 50 

10.1 Monitoring és felülvizsgálat ............................................................................................... 50 

10.2 A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység ............................................. 55 

 

  



3 
 
 

Táblázatok jegyzéke 

 

1. táblázat Csepreg klímastratégiájának kapcsolódási pontjai a releváns országos szintű stratégiai 

tervdokumentumokhoz 7 

2. táblázat Csepreg klímastratégia és releváns megyei tervdokumentum közti kapcsolódási pontok 10 

3. táblázat Csepreg klímastratégiája és egyéb stratégiai tervdokumentumai közötti kapcsolódási 

pontok 11 

4. táblázat Csepreg üvegházhatású gáz kibocsátásának és elnyelésének leltára 21 

5. táblázat Megvalósult/folyamatban levő, energiatakarékosságot célzó programok Csepregen (forrás: 

önkormányzat, saját gyűjtés) 26 

6. táblázat A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás témakörében Csepregen megvalósul projektek 

(forrás: önkormányzat, saját gyűjtés) 27 

7. táblázat Csepreg város számszerű dekarbonizációs célkitűzései 33 

8. táblázat Az intézkedések megvalósításának előzetesen becsült forrásigénye 49 

9. táblázat A stratégia célrendszeréhez tartozó eredményindikátorok 51 

10. táblázat Intézkedések teljesülését mérő indikátorok 52 

 

 

Ábrák jegyzéke 

1. ábra Csepreg öregségi indexének változása (forrás: KSH népszámlálási adatbázisok) 13 

2. ábra Csepreg területhasználata (forrás: takarnet.hu) 16 

3. ábra Csepreg városkörnyékének területhasználata (Google Earth alapján saját szerk.) 16 

4. ábra Csepreg ÜHG kibocsátása a megjelölt ágazatok szerint (%). (Forrás: saját adatgyűjtés) 22 

5. ábra Állami utak forgalmának CO2 kibocsátás megoszlása (t) (forrás: KSH és Volánbusz adatok) 23 

6. ábra Mitigációs potenciál beavatkozási irányok és mennyiségek (kg CO2/fő) (saját szerkesztés 24 

7. ábra Csepreg város klímastratégiájának célrendszere 32 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 
 

1 Vezetői összefoglaló 

Az éghajlatváltozás már napjainkban is érezhető, mérésekkel alátámasztható jelenség, amely a 

következő évtizedekben várhatóan egyre nagyobb kihívásokat támaszt valamennyi emberi közösség 

és tevékenység számára. Ennek megfelelően a hazai településeknek – köztük Csepreg városnak is – 

alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy még időben számba vegye az éghajlatváltozás legfontosabb 

helyben várható következményeit és kijelölje azokat a beavatkozási irányokat, amelyek elősegítik e 

negatív hatások tompítását. 

A város jelentős része kertvárosias, alapvetően falusias beépítettséggel bír, amely az éghajlatváltozás 

hatásaihoz való alkalmazkodásban előnyt jelenthet, - a hőmérséklet emelkedése folytán az épületek 

hőemissziója által kialakuló városi hősziget-effektus kevésbé éreztetheti hatását.  

Csepregen nem készült eddig olyan reprezentatív felmérés, amelynek alapján egyértelműen 

meghatározható és bemutatható lenne a településen élő lakosság éghajlatváltozással kapcsolatos 

attitűdje. Tapasztalati úton azonban megállapítható, hogy a lakosság meghatározó része tisztában van 

az épületenergetikai korszerűsítések, megújuló energiafelhasználás jelentőségével, hiszen nő az ilyen 

jellegű lakossági beruházások száma. Az önkormányzat e tekintetben is példamutató tevékenységet 

folytat, hiszen saját intézményeit évek óta korszerűsíti energetikailag. 

Csepreg város klímastratégiája elvi megközelítésében az egész országra vonatkozó Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégiát tekinti mintaképének, tartalmában viszont amellett messzemenően épít a 

település elfogadott stratégiai dokumentumaira. 

A települési Klímastratégia a Klímabarát Települések Szövetsége által közzétett Módszertani Útmutató 

alapján készült, amely a dokumentum tartalmi elemeire vonatkozó elvárások megfogalmazásán 

túlmenően Excel-formátumú számítási eszközöket is tartalmazott a település üvegházhatású gáz 

kibocsátási és elnyelési leltárának, továbbá Csepreg mitigációs potenciáljának meghatározásához. 

Csepreg teljes üvegházhatású gáz kibocsátása – a Klímabarát Települések Szövetsége által közreadott 

módszertan alapján – 13.307 tonna CO2 egyenérték. Figyelembe véve azt, hogy ez az érték a 

világszinten „törpekibocsátónak” minősülő Magyarország összes üvegházhatású gáz emissziójának is 

mindössze 0,31 %-ának felel meg, teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy Csepreg városa sokkal 

inkább elszenvedője, mintsem okozója az éghajlatváltozás folyamatának. 

A mitigációs potenciál számítások alapján a legnagyobb mértékű üvegházhatású gáz kibocsátás-

csökkenést a lakóépületek/középületek energetikai korszerűsítése, valamint a közlekedés 

visszaszorítása révén lehet elérni Csepregen. 

Mindezekből következően Csepreg város Klímastratégiája (a továbbiakban: Klímastratégia) céljainak és 

intézkedéseinek összeállítása során kiemelt hangsúlyt kaptak a várható változásokhoz való 

alkalmazkodásra irányuló beavatkozások. Mindazonáltal a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” 

elv mentén Csepreg sem tekinthet el attól, hogy a maga szerény eszközeivel hozzájáruljon az 

üvegházhatású gázok légköri feldúsulásának megakadályozásához. Ennek érvényesítése érdekében a 

Klímastratégia az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését, illetve az azok légköri 

koncentrációjának csökkenését eredményező nyelőkapacitások növelését is céljának tekinti. 

Nyilvánvaló, hogy az éghajlatváltozás mérséklése, az ahhoz való alkalmazkodás erőfeszítést kíván, mind 

az egyes emberek, mind az intézmények, vállalkozások szintjén. A szükséges feladatok elvégzésének 

ugyanakkor számos esetben nem kizárólag a sokat hangoztatott pénzhiány, hanem a megszokások, az 
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információhiány is akadályát képezhetik. Ezek feloldását célozza a Klímastratégia harmadik fő 

irányának tekinthető szemléletformálási cél- és intézkedéscsomag. 

A Csepregi Klímastratéga helyzetelemzésének megállapításait SWOT-elemzés és Problémafa 

formájában összegezi a Klímastratégia. Az ezekben feltárt hiányosságok és lehetőségek alapján 

Csepreg város Klímastratégiája 2 db kibocsátás-csökkentésre, 2 db alkalmazkodásra és 3 db 

szemléletformálásra irányuló célt tűz ki, amelyek elérése érdekében összesen 19 db intézkedés 

megvalósítását irányozza elő a következő évtizedekben. 

A klímastratégiában foglalt feladatok végrehajtása jelentős költségigénnyel bír, ennek becslését is 

tartalmazza a stratégia. Az intézkedések megvalósításához szükséges források nem határozhatók meg 

pontosan, elsősorban azért, mert a stratégia időtávja 2020 és 2030 közötti időszakra vonatkozik, sőt 

még hosszabb távra, 2050-ig is kitekintéssel is bír, és erre az időszakra jelenleg még nem állnak 

rendelkezésre előrejelzések sem a támogatáspolitikai rendszer várható alakulásáról. Emellett az 

intézkedések jelentős része nem egy konkrét beruházás fejlesztésére, illetve tevékenység 

lebonyolítására, hanem azok egy csoportjának, típusának alakítására vonatkozik, így a jövőbeni 

fejlesztési költségek az intézkedések megvalósításának módjától, volumenétől, időpontjától függően 

igen tág határok között alakulhatnak. 

Csepreg város Klímastratégiájának végrehajtásáért főként az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, 

valamint a város közintézményei, és gazdasági társaságai felelősek. A települési klímastratégia 

végrehajtása ugyanakkor a teljes lakosság, valamint intézményi és vállalkozói kör együttműködését 

igényli, önmagában egyik szektor sem lehet képes a lefektetett célok maradéktalan elérésére. Ennek 

érdekében partnerség kialakítása is szükséges az önkormányzat, a közintézmények, a civil szervezetek 

és a gazdasági szereplők között, amelyet a stratégia partnerségi terv fejezete tartalmaz. 

A város Klímastratégiájában foglalt célok és intézkedések nyomon követése azért fontos, hogy a 

végrehajtás során felmerülő nehézségek, hiányosságok, elmaradások adott esetben időben 

kijavíthatók legyenek. Mind a kijelölt célok, mind a konkrét intézkedések szintjén a kijelölt irányok és 

tevékenységek nyomon követését segítő indikátorok kerültek meghatározásra. Ezek a stratégiai 

mutatók mind a fejlesztések eredményét, mind a célok felé vezető lépések jellemzését le tudják írni, 

és hozzájárulnak a klímastratégia felülvizsgálatához is. 

A stratégiát három év múlva, 2023-ben célszerű először felülvizsgálni, a 2014-2020-as fejlesztési ciklus 

tapasztalatainak lezárásával egyidőben. 

 

1.1 Az éghajlatváltozás általános háttere, jelentősége 

Az éghajlatváltozás (vagy klímaváltozás) a Föld klímájának tartós és jelentős mértékű megváltozását 

jelenti, amelynek fő oka az üvegházhatású gázok (ÜHG) légköri mennyiségének jelentős növekedése. 

A probléma okai 

Az éghajlatváltozás elsődleges oka az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedése, amelyek fő 

származása az alábbi forrásokból ered: 

- energiafogyasztás 

- szállítás és közlekedés  

- mezőgazdaság  

- ipari folyamatokhoz kapcsolódó kibocsátások  
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Az éghajlatváltozás helyi szinteken megjelenő hatásai  

A hatások három egymásra épülő formában jelentkeznek.  

- elsődleges hatásoknak nevezzük a klimatikus tényezők megváltozását (hőmérséklet, 

csapadékeloszlás megváltozása),  

- másodlagos hatásoknak az előzőkből fakadó problémákat (pl. aszály) 

- harmadlagos hatások az ezek következményeiként megjelenő természeti, társadalmi és 

gazdasági jelenségeket (pl. aszály okozta terméskiesés) 

Az éghajlatpolitika három pillére 

- Mitigáció, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése  

- Adaptáció,a már elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodás  

- Szemléletformálás, amely az előző kettő eléréséhez szükséges tudás, tudatosság, életmód 

kialakítását szolgáló tevékenység  

Minden esetben e beavatkozási területek együttes alkalmazására van szükség az éghajlatváltozás és 

hatásai elleni fellépés érdekében. 

A városi klímastratégia szerepe 

Az éghajlatváltozás hatékony kezeléséhez nem elég a már bekövetkezett károk kezelése, hanem 

tervezetten kell fellépni a kibocsátások csökkentéséért, továbbá előrelátóan felkészülni a várható 

hatásokra. Ezt a tudatos felkészülést, a tevékenységek tervezett végrehajtását és az eredmények 

nyomon követését szolgálja a városi szintű éghajlatpolitikai tervezés. A tervezési folyamat 

eredményeként elkészülő városi klímastratégia magában foglalja a város alkalmazkodási és 

kibocsátáscsökkentési törekvéseit és beavatkozásait, az ezek megvalósításához szükséges eszközöket, 

forrásokat és intézményi struktúrát, valamint a stratégia megvalósításának nyomon követését is. 

Kiemelten fontos, hogy a folyamat ne álljon meg a klímastratégia elkészítésénél, hanem az abban 

foglaltak kerüljenek szisztematikusan végrehajtásra is. 
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2 Stratégiai kapcsolódási pontok azonosítása 

2.1 Nemzeti szintű kapcsolódási pontok és az azokból levezethető éghajlatpolitikai 

kihívások 

Csepreg klímastratégiájának kidolgozása során messzemenően figyelembevételre került valamennyi 

olyan nemzeti szintű stratégiai dokumentum, amely kapcsolatban áll a klímaváltozással, akár annak 

mérséklésével, akár az ahhoz való alkalmazkodással. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt arról, hogy 

melyek azok az országos hatáskörű tervdokumentumok, amelyeknek iránymutatásai befolyásolták 

jelen stratégia tartalmának kialakítását, részletesen feltüntetve, hogy az adott dokumentum a stratégia 

melyik intézkedésével áll összhangban. 

1. táblázat Csepreg klímastratégiájának kapcsolódási pontjai a releváns országos szintű stratégiai 
tervdokumentumokhoz 

Stratégiai 
tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia szempontjából releváns 
részei 

Klímastratégia 
kapcsolódó 

intézkedései 

Magyarország 
Nemzeti Energia- 
és Klímaterve 

Az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 40%-kal kell csökkenteni 2030-ig 
1990-hez képest, azaz a bruttó kibocsátások 2030-ban nem haladhatják meg a 
bruttó 56,19 millió tCO2e-et, azaz a 2017-es érték 7,6 millió tCO2e-kel való 
csökkentése szükséges. valamennyi 

Második Nemzeti 
Éghajlatváltozási 
Stratégia (NÉS2) 

A Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia a hazai klímapolitika feltétel- és 
keretrendszerét kijelölő, továbbá annak céljait és fő cselekvési irányait definiáló 
stratégiai dokumentumként megkerülhetetlen igazodási pont az országban 
készülő valamennyi klímastratégia, így a Csepregre vonatkozó számára is. A 
települési klímastratégia valamennyi intézkedése összhangban van a NÉS2-vel, 
továbbá annak szerkezeti, tartalmi felépítése is a NÉS2-re vezethető vissza. Ez 
utóbbi ui. – jelen stratégia számára is mintául szolgálva – azonos súllyal, de 
elkülönítve, önálló célrendszerek alatt tárgyalja a klímaváltozás mérséklésének, 
az ahhoz való alkalmazkodásnak és az előbbiekhez kapcsolódó 
szemléletformálásnak a témakörét. A NÉS2 összességében a legfontosabb, a 
tervezési folyamatot leginkább predesztináló alapdokumentumként lett 
figyelembe véve jelen stratégia kidolgozása során. valamennyi 

Nemzeti 
Energiastratégia 
(NES) 

A 2011-ben elfogadott Nemzeti Energiastratégia az alábbi fő pilléreket nevezi 
meg: 

1. Energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása; 
2. Megújuló energiák részarányának növelése; 
3. Közép-európai vezetékhálózat integrálása és az ehhez szükséges 

határkeresztező kapacitások kiépítése; 
4. Az atomenergia jelenlegi kapacitásainak megőrzése; 
5. A hazai szén- és lignitvagyon környezetbarát módon való felhasználása 

a villamosenergia-termelésben. 
A klímaváltozás szempontjából a fentiek közül mindenekelőtt az 
energiahatékonyság fokozására, a megújulóenergia-felhasználás bővítésére, 
valamint az atomenergia kapacitásának megőrzésére vonatkozók bírnak 
jelentőséggel, de közvetve a határkeresztező kapacitások kiépítése is ide 
sorolható. Az atomenergia kérdésköre messze meghaladja Csepreg hatáskörét, a 
klímaváltozás szempontjából jelentősnek ítélt másik két célkitűzés 
(energiahatékonyság, megújulóenergia-felhasználás) azonban érvényesül a helyi 
klímastratégiában is. 

IM-1; IM-2; IM-
6; IM-8; IA-4; 
IA-5 
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Stratégiai 
tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia szempontjából releváns 
részei 

Klímastratégia 
kapcsolódó 

intézkedései 

Nemzeti 
Épületenergetikai 
Stratégia (NÉeS) 

A 2015-ben elfogadott Nemzeti Épületenergetikai Stratégia főbb, átfogó céljai: 
• Harmonizáció az EU energetikai és környezetvédelmi céljaival; 
• Épületkorszerűsítés, mint a lakosság rezsiköltség csökkentésének 

eszköze; 
• Költségvetési kiadások mérséklése; 
• Az energiaszegénység mérséklése; 
• ÜHG kibocsátás-csökkentés. 

Látható, hogy a NÉeS céljai között az ÜHG kibocsátás csökkentésének kívánalma 
révén közvetlenül is helyet kap a klímavédelem. A NÉeS megállapítja, hogy a 
legnagyobb mértékű energia-megtakarítás és ezáltal ÜHG kibocsátás csökkentés 
az épület szektoron belül a meglévő épületállomány energetikai felújításával 
érhető el. E szemlélet messzemenően érvényesül Csepreg klímastratégiájában is, 
hiszen az épületek üzemeltetéséből származó ÜHG kibocsátások mérséklése 
önálló célként jelenik meg benne. 

IM-1; IM-2; IA-
3; IA-5; ISZ-6 

Energia- és 
Klímatudatossági 
Szemléletformálási 
Cselekvési Terv 
(EKSzCsT) 

A szintén 2015-ben jóváhagyott Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási 
Cselekvési Terv 5 db tématerület esetében ösztönözi a különböző célcsoportok 
felé irányuló szemléletformálási tevékenységek megvalósítását, ezek a 
következők: 

• energiahatékonyság és energiatakarékosság; 
• megújuló energia-felhasználás; 
• közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-csökkentés; 
• erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-intenzitású gazdasági és 

társadalmi berendezkedés; 
• megváltozott klíma-viszonyokhoz való alkalmazkodás. 

Csepreg klímastratégiája a fenti tématerületek mindegyikét bevonja a kitűzött 
szemléletformálási tevékenységek fókuszába, a megvalósítás javasolt formái 
szintén kivétel nélkül érvényesülni fognak a stratégia elfogadóinak szándéka 
szerint. 

IM-2; IM-3; ISZ-
1; ISZ-2; ISZ-3; 
ISZ-4; ISZ-4; ISZ-
5; ISZ-6 

Magyarország 
Nemzeti Energia-
hatékonysági 
Cselekvési Terve 
2020- ig (NEHCsT) 

Hazánk uniós tagállami kötelezettségéből fakadóan háromévente köteles 
Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terveket elfogadni, jelenleg a 2015-ben 
elfogadott III. NEHCsT hatályos. E dokumentum konkrét, számszerű 
célkitűzéseket határoz meg az ország energiahatékonysági erőfeszítéseire 
vonatkozóan, továbbá vázolja az annak eléréséhez szükséges intézkedéseket is. 
Ezek egy része (pl. tanúsítási, nyilvántartási rendszerek, számlázásra vonatkozó 
részek) meghaladják egy település hatáskörét, ugyanakkor a NEHCST III. is 
kiemelten kezeli az épületenergetikai korszerűsítések kérdéskörét, amelynek 
ösztönzését Csepreg a NÉeS-nél jelzett módon szintén feladatának tekinti. IA-5 

Magyarország 
Megújuló Energia 
Hasznosítási 
Cselekvési Terve 
2010-2020 (NCsT) 

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve amellett, hogy 
számszerű vállalást tesz az ország megújulóenergia-felhasználásának arányára a 
teljes bruttó energiafogyasztáson belül 2020-ra vonatkozóan (14,65%), értékeli 
is az egyes megújulóenergia-típusok felhasználásában rejlő lehetőségeket és az 
azokat korlátozó tényezőket. 
Ennek alapján az NCsT a felhasználás szempontjából legperspektivikusabb 
megújulóenergia-fajtáknak az alábbiakat minősíti Magyarországon: napenergia, 
geotermikus energia, hőszivattyúk, biomassza, biogáz. Csepreg adottságai ezek 
közül mindenekelőtt a napenergia hasznosításához kedvezők, ennek 
megfelelően ezek széles körű elterjesztését tekinti céljának a helyi 
klímastratégia. 

IM-1; IM-2; IA-
3; IA-5; ISZ-6 



9 
 
 

Stratégiai 
tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia szempontjából releváns 
részei 

Klímastratégia 
kapcsolódó 

intézkedései 

Nemzeti 
Közlekedési 
Infrastruktúra-
fejlesztési 
Stratégia (NKIFS) 

A 2014-ben elfogadott Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fő 
célja a gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása. A stratégia 8 db 
olyan társadalmi célt azonosít, amelynek megoldásához a maga eszközeivel 
hozzájárul, ezek között rögtön az első helyen a környezetre gyakorolt negatív 
hatások csökkenése, illetve a klímavédelmi szempontok érvényesülése áll. Ennek 
szellemében a fő közlekedési célkitűzések között is hangsúlyosan jelennek meg a 
környezeti szempontok, mégpedig az „erőforrás-hatékony közlekedési módok”, 
továbbá a „társadalmi szinten előnyösebb személy- és áruszállítás” erősítésének 
formájában. 
Ennek keretében az NKIFS ösztönözi a nem motorizált (gyalogos és kerékpáros) 
közlekedés fejlesztését, népszerűsítését, társadalmilag indokolt esetekben a 
vasúti szállítás térnyerését, valamint a személyszállításban a közösségi 
közlekedés különböző módszerekkel történő előnyben részesítését és 
fejlesztését. E fejlesztési irányok a nem motorizált közlekedés feltételeinek 
javítása Csepreg klímastratégiájában is megjelenik. 

IM-4; IM-5; IM-
6; IM-7; IM-8;  

Kvassay Jenő Terv  ̶
Nemzeti 
Vízstratégia (KJT) 

A 2016-ban elfogadott Kvassay Jenő Terv  ̶ Nemzeti Vízstratégia átfogó, hosszú 
távú céljai között szerepel, hogy 2030-ig minden vízhasználónak egyforma 
eséllyel elégséges egészséges víz álljon rendelkezésére, miközben a 
vízhasználatok érdekében tett és a vizek kártételei elleni intézkedések 
harmóniában vannak a természeti adottságokkal, továbbá ebből is következően 
2030-ra a hazai hasznosítható vízkészletek mennyiségének és minőségének a 
javítása a jó állapot eléréséig megtörténjen.  
A vizek károkozásával kapcsolatban hangsúlyozza a KJT, hogy a vizek okozta károk 
megelőzése előtérbe kell kerüljön a védekezés helyett, a vízgazdálkodási 
rendszerek és a területhasználati módok összehangolt átalakításában pedig az, 
hogy a víz káros bősége a vízhiány mérséklésére legyen fordítható. A Csepregi 
klímastratégia egyik központi eleme, a hirtelen lezúduló csapadékból származó 
vízkáresemények megelőzése így megfelel az ágazati stratégia irányvonalának. ISZ-3;  

IV. Nemzeti 
Környezetvédelmi 
Program (NKP IV.) 

A 2014-ben elfogadott IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program az alábbi 3 db 
stratégiai célt határozza meg: 

• Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 
• Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
• Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság 

zöldítése. 
Tekintettel arra, hogy az éghajlati feltételek az egész természeti, környezeti 
rendszer működését alapjaiban befolyásolják, nyilvánvaló, hogy a fenti célok 
mindegyike közvetlen kapcsolatban áll az éghajlatváltozással, akár úgy, hogy 
hozzájárul magának a folyamatnak a mérsékléséhez (ld. erőforrástakarékosság, -
hatékonyság), akár úgy, hogy azok eléréséhez figyelembe kell venni a változó 
klimatikus feltételek jelentette kihívást (ld. első két cél). Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának mérséklését, továbbá az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 
szolgáló feladatok ennek megfelelően az NKP IV. szinte valamennyi fejezetében 
megjelennek, akár közvetlenül címként megfogalmazva, akár az egyes 
részterületeket érintő feladatok felsorolása keretében. Ennek megfelelően a 
Csepreg klímastratégiájában kijelölt célok és intézkedések mindegyikének 
háttere megtalálható az NKP IV-ben. valamennyi 

 

2.2 Kapcsolódás a megyei fejlesztési dokumentumokhoz 

Csepreg városa Vas megyében terül el, ennek megfelelően Vas megye stratégiai tervdokumentumai az 

irányadók a település területére vonatkozó stratégiai tervek kidolgozása során. Vas megye számos 

ilyen jellegű dokumentuma közül Csepreg klímastratégiájának szempontjából mindenekelőtt a 

megye klímastratégiája bír relevanciával, a megyei területfejlesztési koncepció és program esetében 

a kapcsolódási pontot a következő fejezetben bemutatott Csepreg város településfejlesztési 

koncepciója és Integrált Településfejlesztési Programja teremti meg. Az alábbi táblázat Csepreg város 
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klímastratégiájának és Vas megye klímastratégiájának és területfejlesztési programjának főbb 

kapcsolódási pontjait vázolja. 

 

2. táblázat Csepreg klímastratégia és releváns megyei tervdokumentum közti kapcsolódási pontok 

Megyei stratégiai 
tervdokumentum 

megnevezése 

A megyei szintű stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia 
szempontjából releváns részei 

Klímastratégia 
kapcsolódó 

intézkedései 

Vas Megye 
Klímastratégiája 

4. JÖVŐKÉP ÉS CÉLRENDSZER: A NEMZETI KLÍMAPOLITIKÁBÓL LEVEZETHETŐ 
MEGYEI KLÍMAVÉDELMI CÉLOK AZONOSÍTÁSA 
4.1. Megyei klímavédelmi jövőkép 
4.2. Megyei dekarbonizációs és mitigációs célkitűzés 
4.3. Adaptációs és felkészülési célkitűzések 

4.3.1. Átfogó adaptációs célkitűzések 
4.3.2. Specifikus célok a megyei értékek megóvására 

4.4. Klímatudatossági és szemléletformálási célkitűzések 

valamennyi 

Vas Megye 
Területfejlesztési 
Koncepciója 

A területfejlesztési koncepció 5 átfogó és 4 stratégiai cél köré építi a fejlesztési 
elképzelését, amelyhez 7 prioritás tartozik.  
A megye fejlesztésének átfogó célja 
A megye átfogó célja, hogy jelentős export-orientált nagyvállalataira, a külpiaci 
értékesítésbe egyre intenzívebben bekapcsolódó kis-és középvállalkozásaira, a 
magas minőségű munkavállalóira, kiváló természeti és turisztikaiadottságaira 
építve, földrajzi elhelyezkedéséből adódó előnyeit kihasználva elérje, hogy a 
megye versenyképessége 2020-ig a megyék átlaga feletti mértékben erősödjön, 
ennek keretében a megyében cél: 
1. Foglalkoztatás bővítése, hogy növekedjen a foglalkoztatottak száma, 

különösen a képzett munkaerő körében, mely kapcsán csökken a megyéből 
való elvándorlás, illetve további új munkavállalókat vonzanak a megyébe.  

2. A gazdaságteljesítőképességének javítása, hogy növekedjen a megyében 
elérhető lakossági és vállalati jövedelmek nagysága, ami vonzóváteszi a 
megyében történő munkavégzést, illetve az életet  

3. Munkaerő képzettségi szintjének javulása, hogy mind többen megfelelő 
képzettséggel magasabb értékű munkát nagyobb jövedelemért végezzenek 
el 

4. Természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása, hogy 
csökkenjen az ökológiai lábnyom, illetve az értékek vonzó lakókörnyezetet 
teremtsenek a városi környezetben és vidékies térségekben egyaránt 

5. Belső periférián lévő kistelepülések teljes leszakadásának megakadályozása, 
hogy ne legyenek elnéptelenedett települések a megyében 

Stratégiai célok: 
1. A térségi versenyképesség javítása 
2. Természeti erőforrások fenntartható hasznosítása 
3. Vidéki térségek fejlesztése, ezen belül a kistelepülések életképességének 

javítása térségi együttműködések révén 
4. Megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése 
Prioritások: 
1. Vállalkozás-fejlesztési program a hozzáadott érték növeléséért 
2. Élelmiszer-termelés a helyi élelmiszer-ellátás és agrárvállalkozás 

ösztönzésére 
3. Turizmus a magasabb költési értékért és hosszabb tartózkodási időért 
4. Energia-hatékonyság a fenntartható működésért és energia-tudatosságért 
5. Emberi erőforrás program a tehetségek megtartásáért, vonzásáért 
6. Egészséges környezet a magas életminőség segítéséért 
7. Közlekedés-fejlesztése a külső és belső elérhetőségért 

IM-1; IM-2; IM-
4; IM-5; IM-6; 
IM-7; IM-8; IA-
4; ISZ-3;  
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2.3 Kapcsolódás a térségi és helyi tervdokumentumokhoz 

Csepreg városa számos elfogadott stratégiai tervvel rendelkezik, az ezekben foglaltakhoz való 

igazodás alapvető kívánalomként jelentkezett a klímastratégia kidolgozása során. Az alábbi táblázat 

rövid áttekintést nyújt jelen klímastratégia és a város egyéb stratégiai tervdokumentumai közötti 

kapcsolódási pontokról. Említést érdemel e helyen, hogy a bemutatás a klímastratégia és a vizsgált 

másik stratégia közötti egymást erősítő viszonyrendszert tárja fel, vagyis arra a kérdésre keresi a 

választ, hogy az időben korábban elfogadott stratégiák mennyire veszik figyelembe az éghajlatváltozás 

miatt jelentkező kihívásokat és feladatokat, érvényesítik-e azokat, amennyiben igen, milyen 

mértékben, és mindez a klímastratégia melyik intézkedéseivel hozható párhuzamba. Nem lehet 

figyelmen kívül hagyni ugyanakkor ezzel kapcsolatban azt a tényt sem, hogy a különböző települési 

stratégiákban kijelölt egyes feladatok, intézkedések a klímaváltozás mérséklése ellen is hathatnak 

(pl. ipari parkok létesítése), a város üvegházhatású gázok kibocsátásának emelkedéséhez is 

vezethetnek. Ez az ellentmondás 2030-ig, a stratégia időtávjában nagy valószínűséggel nem oldható 

fel, ugyanakkor minden esetben törekedni kell arra, hogy a megcélzott fejlesztések klímavédelmi 

szempontból a lehető leghatékonyabb legyenek, azaz a fajlagos üvegházhatású gáz kibocsátás a 

legalacsonyabb legyen. A stratégiai dokumentumok közötti összhang megteremtése érdekében azok 

soron következő felülvizsgálata során e szempontot feltétlenül érvényesíteni kell majd. 

 

3. táblázat Csepreg klímastratégiája és egyéb stratégiai tervdokumentumai közötti kapcsolódási pontok 

Helyi stratégiai 
tervdokumentum 

megnevezése 

A helyi szintű stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia szempontjából 
releváns részei 

Klímastratégia 
kapcsolódó 

intézkedései 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégia (2015) 

1. CSEPREG LEGYEN ÉLETKÉPES ÉS ÉLHETŐ VÁROS  
1.1. Térségi szintű foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés 
1.2. Helyi gazdaságfejlesztés 
1.3. Közlekedési fejlesztések, környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztések 
1.4. A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, 

önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és 
az önkormányzati bérlakásokban az energiahatékonyság növelése és 
a megújuló energiafelhasználás támogatása 

1.5. A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása 
1.6. A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat 

erősítése 
1.7. Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok 

2. TÉRSÉGI IDEGENFORGALMI ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT 
2.1. Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés 

3. TÉRSÉGI SZEREPKÖR ÉRŐSÍTÉSE 
3.1. A települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 
3.2. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, 

valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása a város és 
térségének lakói számára 

3.3. Egészségügyi ellátás és önkormányzati járó beteg ellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

3.4. Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi 
befogadást támogató fejlesztési programok szervezése 

valamennyi 

Települési 
Fenntarthatósági 
Stratégia és 
Program 2010 

4. Fenntarthatósági stratégiai célok 
4.1. A környezeti elemek védelme 
4.2. Talaj és földvédelem 

5. 4.3 Települési és épített környezet védelme 

valamennyi 
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Helyi stratégiai 
tervdokumentum 

megnevezése 

A helyi szintű stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia szempontjából 
releváns részei 

Klímastratégia 
kapcsolódó 

intézkedései 
Településfejlesztési 
koncepció és 
program (2015. 
március) - Vizsgálat 
és javaslattétel 
(2015. július) 

A város épített környezetének védelme, fejlesztése 
A város természeti környezetének védelme, fejlesztése 
A gazdasági környezet fejlesztése 

IM-1; IM-2; IM-
4; IM-5; IM-6; 
IM-7; IM-8; IA-
4; IA-5;  

Csepreg Város 
Önkormányzata - 
Helyi 
Esélyegyenlőségi 
Program (2010. 
felülvizsgálva 2015) 

Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal - Csepreg Város Önkormányzat- Települési 
Fenntarthatósági Stratégia és Program (2010.) 
A program környezeti elemek védelmi eszközeként tervezi, hogy közmunka 
révén az önkormányzatnak be kell vonni a dolgozókat a kialakításra kerülő 
parkok, bemutató kertek rendezésére, a komposztanyag összegyűjtésére és a 
mintaprojektben való aktív részvételre, fenntartási, karbantartási feladatokra. 

IM-3; IA-1; IA-
2; IA-4; ISZ-1 

Településfejlesztési 
koncepció (2011) 
(Településfejlesztési 
koncepció és 
marketing terv I-II.) 

A települési környezet fejlesztése, hatékony városgazdálkodás 
A gazdasági környezet fejlesztése 
Infrastruktúra- fejlesztés, és a városkép javítása 
A településmenedzsment modernizálása 

IM-1; IM-2; IM-
3; IM-4; IM-5; 
IM-6; IM-7; IA-
1; IA-4; IA-5 
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3 Klímavédelmi szempontú városi helyzetelemzés 

3.1 A település szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és 

hatásviselők  

3.1.1 Társadalmi helyzetkép  

A népességnyilvántartó adatai szerint 2011 és 2017 között Csepreg lakónépessége minimálisan, de 

trendjét tekintve folyamatosan csökkent, 2017 után viszont megfordult a folyamat és az utóbbi 3 évben 

a megelőző évhez képest növekedés tapasztalható. 2019. január elsején a lakónépesség 3277 fő volt, ami 

a legutóbbi népszámlálás adatához képest- (2011-ben 3286 fő), már csak minimális deficitet jelez. A 

halálozások száma meghaladja az élveszületések számát, tehát természetes fogyásról beszélhetünk, 

melynek értéke 1,2 ezrelék. Ezt a folyamatot némiképp ellensúlyozza a vándorlási nyereség, amely 7,6 

ezreléket tesz ki.  Az öregedési index 1,36, ami a Vas megyei városok hasonló átlagához (1,47) képest 

kedvezőnek mondható.  

A klímaváltozás szempontjából legveszélyeztetettebb korcsoportok az idősek (60 év felett) és a 

kiskorúak. Ebből a szempontból Csepreg népessége – korösszetétele alapján – veszélyeztetett. A 

népesség korösszetételét négy korcsoportban szoktuk vizsgálni, melyből kettő, a 0-14 év alatti 

gyermekek és a 60 évesnél idősebbek száma és aránya a legfontosabb. Az idősekre jutó gyermekkorúak 

arányát nevezzük öregségi indexnek. Egy népesség akkor fiatal, ha az index 1.0 alatt van, s minél több 

egynél, annál inkább elöregedett a népesség. Csepreg helyzete a megyei átlagnál ugyan kedvezőbb, de 

a megyei kisvárosi átlagánál kedvezőtlenebb (1. ábra). 

 

 

1. ábra Csepreg öregségi indexének változása (forrás: KSH népszámlálási adatbázisok) 

Az ezredforduló után az index értéke meghaladta az 1.0 - t, ami azt jelenti, hogy legalább annyi idős 

ember élt Csepregen, mint 14 év alatti gyermek. Ezt összevetve a 2011-es adattal arra a 

1980 1990 2001 2011

Csepreg 0,79 0,91 1,12 1,76

Vas megyei kisvárosok átlaga 0,59 0,67 1,07 1,73

Vas megyei átlag 0,83 0,96 1,27 1,89
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következtetésre jutunk, hogy a társadalom elöregedésének üteme gyorsul. Ezzel együtt a helyi 

társadalom éghajlatváltozásnak való kitettsége növekszik.  

Amikor a klímaváltozás emberekre gyakorolt hatását vesszük górcső alá, akkor veszélyforrásként a 

hőhullámos napok számának növekedése és ezek közegészségügyi hatásai lesznek kiemelkedő 

jelentőségűek.  A megyei klímastratégia adatai alapján a hirtelen és szokatlan légköri változások, 

elsősorban a hőhullámok következtében növekszik a halálozás, gyakoribbá válnak a szív- és érrendszeri 

betegségek, az embólia és agyvérzés, illetve a metabolikus kórképek, továbbá a közúti balesetek. A 

kistérségi statisztikai adatok alapján Csepreg térsége a harmadik legveszélyeztetettebb terület a 

megyében. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy a következő három évtizedben az átlagos napi 

többlethőmérséklet több, mint 30%-kal haladja meg a megelőző 30 évet. Ennek eredményeképpen 

minden celsius fok növekedésre a lakosság erre érzékeny szegmense akár 17%-os mortalitás-

növekedéssel reagálhat. 

Kevés kivétellel az ország egészére igaz, hogy növekszik a foglalkoztatottak aránya és a lakosság 

életszínvonala. A munkanélküliség alacsony volta egyértelműen javítja a város éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodási képességét. Megelőző kutatások kimutatták, hogy a szerényebb jövedelemmel 

rendelkezők kevésbé képesek hatékonyan alkalmazkodni a változó klimatikus viszonyokból fakadó 

negatív hatásokhoz.  2017 év végén a nyilvántartott álláskeresők aránya 2,8 %, akiknek csaknem fele 

(45%) 180 napnál hosszabb ideje keres állást. A munka nélkül élők 3,3 %-a diplomás. Ez utóbbi 

kedvezőbb adat a vasi városok átlagánál, de a felsőfokú végzettségűek alacsony arányával van 

összefüggésben. A munkavállalók egy jelentős része ingázik, elsősorban Bük irányába.  Klímavédelmi 

szempontból határozottan kedvező hatású, hogy 2019-ben elkészült a kerékpárút, amelyen keresztül 

a csepregiek biztonságosan be tudnak kapcsolódni a térségi hálózatba. Az autóhasználat csökkenése 

hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenéséhez. 

 

3.1.2 Természeti és táji környezet, környezet- és katasztrófavédelem 

Hazánk Nyugat-magyarországi-peremvidékének (mint nagytáj) északi részén található a Sopron-Vasi 

síkság (mint középtáj). Ennek mai képe jellemzően az itteni folyók munkájának eredménye. További 

tagolódása is ezekhez kötődik, Csepreg városa a Répce-sík (mint kistáj) déli, folyó menti térségében 

fekszik. Közigazgatási szempontból a város Vas megye kőszegi járásának része.  

A térség fő felszíni vízfolyása a Répce, amely a forrásvidékéről (AlsóAusztria, Alpok keleti nyúlványai) a 

síkságra kilépve lelassul, kanyarogni kezd. Pontosan azért, mert Csepreg és térsége még relatív közel 

helyezkedik el a folyó hegységi vízgyűjtőjéhez, a kicsi folyó vízjárása szeszélyesnek tűnhet, mert 

gyorsan és jelentősebb csillapítás nélkül közvetíti a magasabb területek időjárás- és 

csapadékviszonyainak változását. A szeszélyességet jól mutatja a kisvízi vízhozam és a nagyvízi 

vízhozam közötti különbség, amely Répcevisnél 160-szoros is lehet (KQ: 0,44 m3/s, NQ: 72 m3/s), 

Répceszemerénél pedig akár 270-szeres is (KQ: 0,35 m3/s, NQ: 95 m3/s). Árvizei leggyakrabban 

tavasszal, a hóolvadáshoz kötődően jelentkeznek, de az őszi árvizek sem ritkák. A legkisebb vizek – 

amikor mindösszesen 15-20 cm a víz mélysége – a nyári időszakban jellemzőek. A forrástól 53 km-re, 

Locsmándon duzzasztóművet építettek, a bal parton kiágazó malom-csatornával, mely elsősorban a 

malmoknak biztosította az üzemvizet. A duzzasztó alatti szakaszon a völgyben az ún. „Ásás csatornát” 

építették ki. Ez a csatorna – a mai Répce – Csepreg város alatt egyesül a malomcsatornával.  

Magyarországon a Répce gyakorlatilag mesterséges mederben folyik, bár néhány helyen még az 

eredeti meder is szerepet kap a folyó vízének levezetésében. Csepregnél még létezik a völgy baloldalán 
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a régi Répce meder. A Répce folyó árvizei ellen a település beépített területeit árvízvédelmi töltések 

védik. A beépített területen belvíz és fakadóvíz veszélyes terület nem található.  

A Répce vízminősége I. osztályba sorolható. A talajvíz mélysége a Répce mentén 2-4 méter közötti, a 

vízfolyástól távolodva négy méter alá csökken.  

A talajokban olvasható egy térség minden fontos természeti tényezője. Az alapkőzet eldönti, hogy 

milyen irányai lehetnek a fejlődésnek, a klíma eldönti, hogy ezen irányok közül melyik lesz a 

meghatározó és azt, hogy a térség milyen növényzettel fedett (hiszen a vegetáció dönti el a talaj 

szervesanyag-utánpótlását, a humuszosodás mértékét). A Répce mentén az uralkodó talajtípus 

kialakulásáért a folyó maga a felelős, a meder közvetlen környezetében az ún. réti öntéstalaj a 

meghatározó. Mechanikai összetétele szerint vályog, vízgazdálkodása és mésztartalma kedvező a 

szántóföldi növénytermesztés számára. Ennek köszönhető, hogy 4/5-öd részben ekképpen is 

hasznosul, a többi területen rét- és legelőgazdálkodás folytatható. A víztől távolodva, a 

hordalékkúpokat borító talajtípusok mutatnak némi változatosságot, ami elsősorban a 

csapadékviszonyoknak köszönhető. Ezeken a lankás dombhátakon a talajok jégkorszaki vályoggal és 

lösszel fedett térszíneken keletkeznek. Uralkodó talajtípusa az agyagbemosódásos erdőtalaj, amelynek 

területi részaránya a kistájon több mint 70%. A térségben inkább Répcétől délre eső területeken 

jellemző. Csepreg közvetlen környezetében a kisebb mértékű kilúgozódás (különböző ásvány- és 

szerves anyagok kimosódása) következtében ennél jobb minőségű, löszös fedőrétegeken képződött, 

kedvező mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású csernozjom barna erdőtalajok borítják a 

felszínt. Ezek potenciáljukat tekintve már átmenetet képeznek a legjobb minőségű mezőségi talajok 

felé. Nem véletlen tehát, hogy 90%-ban szántóföldi hasznosítás zajlik területükön. Csepreg és környéke 

teljes egészében kultúrtáj. A városkörnyék talajadottságai jók, amit átlagosnál magasabb aranykorona 

érték és az intenzív területhasználat jelez. Ez azt jelenti, hogy az országos átlag feletti a szántók és az 

erdők aránya, elsősorban a gyepterületek rovására (ld. Google Earth ábra és takarnet.hu adatok, 1-2. 

kép). 
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2. ábra Csepreg területhasználata (forrás: takarnet.hu) 

 

3. ábra Csepreg városkörnyékének területhasználata (Google Earth alapján saját szerk.) 

Csepreg városa a mérsékelten meleg-mérsékelten nedves és mérsékelten meleg-mérsékelten száraz 

éghajlati övezet határán terül el. Az éghajlat egy dinamikusan változó és nagyon bonyolult rendszer. A 

globális felmelegedés nem csak a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoribbá válásáról, hanem az 
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éghajlati övezetek átrendeződésről is szól.  A térségre is a felmelegedés és a szárazodás jellemző.  

Klímáját szokás szubalpinnak is nevezni (Alpok előtere, vagy Alpokalja). Évente 1850-1900 órán át süt 

a nap, ami kevesebb, mint az országra jellemző mennyiség. Természetesen a megoszlása tükrözi 

éghajlatunk sajátosságait, a három nyári hónapra 720-740 óra jut, míg a téliekre mindösszesen ennek 

negyede. Legfényesebb hónap a július, legborongósabb a december. Évi középhőmérséklet 9,5-9,7 °C, 

ami megközelítőleg 1 fokkal alacsonyabb, mint az országos átlag. A mezőgazdaság számára 

meghatározó tenyészidőszak középhőmérséklete 15,5-16 °C. A maximális hőmérséklet 32-33 °C körül 

van, vagyis nem ez a terület a hőmérsékleti szélsőségek otthona (a legmagasabb hazánkban mért 

hőmérséklet ennél csaknem 10 °C-kal volt magasabb, Kiskunhalason 2007. július 20-án 41,9 °C). A 

hőségnapok száma – amikor a napi legmagasabb hőmérséklet meghaladja a 30 fokot – általában 10-

12 évente. A leghidegebb napokon –15 és –15,5 °C körül alakul a minimum hőmérséklet, ritkán ennél 

keményebb fagyok is jelentkezhetnek. Az ún. zord napok (napi minimum -10 °C alatt) száma 12. A 

fagymentes időszak hossza 200 nap körüli. A térség csapadékviszonyai hasonlatosak a magyarországi 

középértékekhez, évi összege kevéssel meghaladja a 650 mm-t. A csapadék jórészt eső formájában 

érkezik, az összmennyiség 2/3-a a tenyészidőszakban hullik, a legtöbb júniusban és júliusban. Azon 

napok száma, amikor összefüggő hótakaró borítja a felszínt sokévi átlagban 42-45 nap, átlagos 

legnagyobb hó vastagság 25 cm. Uralkodó szélirány É-ÉNy-i, átlagos szélsebesség 3,5-4 m/s, viszonylag 

szelesnek nevezhetjük a települést és környékét.    

Az ariditási index mutatja meg a párologtatásra alkalmas hő és párolgásra alkalmas víz mennyisége 

közötti összefüggést. Ha a víz kevesebb, mint amennyi el tudna párologni, akkor az index értéke 1-nél 

nagyobb, a térség arid jellegű, száraz. A térség ariditási indexe 1, 05-1,1 körüli, vagyis a területen akár 

10%-kal több csapadékot is képes volna a rendelkezésre álló hőmennyiség elpárologtatni.  

Az intenzív mezőgazdasági művelés megkezdése előtt a Répce völgyét ártéri ligeterdők borították, 

amelyek közül mára nagyon kevés maradt fenn eredeti állapotában. Csepreg vonalától keletre az 

egykori zárt erdők teljes egészében eltűntek, ma alföldi jellegű agrártáj képét látjuk. Az 

éghajlatváltozás szempontjából azonban a biodiverzitás védelme, a szénmegkötő képesség növelése, 

az erdők levegő tisztítóképessége kimagasló. Fontos szerepet játszanak a légmozgásban, a víz 

körforgásában, vízmegtartásban, talajerózió csökkentésben, ebből adódóan mérsékelhetik a helyi 

klímaviszonyok változásának erősségét.  Az ártéri ligeterdőkben értékes védett növényfajok is 

előfordulnak. 

A Répce mentén található rét- és gyepterületeken az alpokaljai hatás érzékelhető, aminek hatására 

találkozhatunk foltos orbáncfűvel vagy kisvirágú pacsirtafűvel. Komoly problémát okoz, hogy az eredeti 

vegetáció felszámolása után megjelentek (néhol telepítve, néhol spontán módon települve) az ún. 

özön- vagy invazív fajok, amelyek agresszív terjedésüknek köszönhetően komoly problémát és 

többletmunkát/költséget okoznak mind a mezőgazdaságban tevékenykedőknek, mind településeken 

élőknek, mind a térség fenntartóinak. Az özönfajok közül a legjelentősebbek a zöld juhar, a bálványfa, 

az akác és a gyalogakác, tájidegen őszirózsa-fajok, az amerikai kőris, a kisvirágú nebáncsvirág, a japán 

keserűfű-fajok, aranyvessző-fajok. 

 

3.1.3 Településszerkezet, lakásállomány, közszolgáltatások és infrastruktúra helyzete 

A város lakóterületei három típus szerint csoportosíthatók. Felsőváros központja és szűkebb 

környezete kisvárosias/városiasodó, a centrumtól távolabb falusias jellegű, ahol a telkek nagyobbak, 

hosszúkásak, nagyobb hátsó kertekkel, esetenként gazdasági épületekkel rendelkeznek. Alsóváros 

beépítése is diverz, relatív kis területen jelen van a zártabb kisvárosias és nyitottabb kertvárosias és 
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falusias karakter. Hasonló paraméterekkel jellemezhető a Répceköz névre hallgató településrész is. 

Összességében a centrumokon kívül a földszintes beépítés a domináns. A Boldogasszony-tó környéke 

elsősorban rekreációs céllal hétvégi házak, üdülők) hasznosítható. A város lakásállománya relatív 

stabilan 1300 db környékén mozog, a statisztikai adatbázis szerint 2010 és 2017 között mindössze fél 

százaléknyi növekedés tapasztalható. Ami klímavédelmi szempontból mindenképpen kiemelendő az a 

lakásállomány kora, amely kimondottan idősnek mondható. Az összes lakás több, mint 80%-a 1990 

előtt épült, amely arra enged következtetni, hogy mind korszerű anyagfelhasználás, mind 

fűtéstechnikai/hőtechnikai technológiák szempontjából elavult, sok esetben energiapazarló. 

A város az infrastrukturális elemek elérhetősége szempontjából az országos átlaghoz képest kedvező 

adottságú, Vas megyei viszonylatban átlagosnak mondható. Alapvető kommunális infrastruktúra 

rendszerrel rendelkezik, ám egyes elemeinek minőségi fejlesztése szükséges. A háztartások valamivel 

több, mint 70 %-a fogyaszt vezetékes gázt, fajlagosan cca. 10%-kal többet (1098 köbméter/év), mint 

egy átlagos vasi városlakó (986 köbméter/év). A közműolló nyitottsága minimális (0,2 százalékpont), 

tehát a közüzemi vízvezeték-hálózathoz csatlakozott háztartások szinte kivétel nélkül használja a 

szennyvíz-csatornahálózatot is. Rendelkezik ivóvíz bázissal, melyre kutakat telepítettek, a városban a 

szennyvíztisztító telep működik, amelynek fejlesztése (KEOP kereteken belül) jelenleg is zajlik.  

A vezetékes vízhálózat kiépítése 1963-65-től indult és mára már a háztartások és az intézmények 99%-

ban csatlakoztak az ivóvízhálózatra. A város a csepregi vízbázis öt kútjáról kapja a vezetékes ivóvizet, 

amit vas-, mangán- és arzén mentesíteni kell. A közkifolyók száma 4 db. Az öntözéshez többnyire a 

felszín alatti vízkészleteket használják fel.  

A városban a szennyvízelvezető csatornahálózatot ki építették, a háztartások nagy része csatlakozott a 

rendszerhez. A szennyvíz tisztító és a csatornázás építése Csepregen 1965-70 között indult, kezdetben 

nagyon vontatottan haladt, de mára a rákötések aránya csaknem teljes. A szennyvíztisztító Csepreg 

mellett több környező település folyékony települési hulladékát is kezeli. A területén többszintű 

problémát jelent a csapadékvíz elvezetés. Részben jelentős többletterhelést jelent a csatornahálózatba 

bekerülve, másrészt azokon a településrészeken, ahol a csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, ott az 

egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek közül a hirtelen lehulló nagy mennyiségű 

csapadék által okozott villámárvizek (felületi lefolyások) valós problémát jelentenek. 

Csepreg már 1923-ban villanyvilágítással rendelkezett és 1941-ben rákapcsolódott az országos 

energiahálózatra. A város teljes villamos energia ellátó hálózatát már évtizedekkel ezelőtt kiépítették, 

így mára már minden lakás villamos árammal ellátott, illetve ellátható (a Hegyvárosban is kiépítették 

a hálózatot). A város villamos energia ellátását a Szombathely, Vépi úti 120/35/20 kV-os alállomás, és 

a Kőszegi 35/20 kV -os alállomás biztosítja. Aktuális kérdés a naperőművek fejlesztése és Csepreg 

közigazgatási területén működik hazánk harmadik legnagyobb teljesítményű (5,5 MW) napelem-

parkja, amely hozzávetőlegesen 1000 háztartás elektromos áramigényét képes kielégíteni. 

A településrendezési terv tanúsága szerint törekvések vannak a szélenergia hasznosítására is. 

Vezetékes gáz gerincvezetéke 1993 nyarára épült ki a településen, a Répcelak-Sopron fővezetékhez, 

illetve az újkéri gázátadóhoz csatlakozva. Az azóta eltelt évek során a háztartások több, mint 3/4-e 

került rákötésre, mely érték magasnak minősíthető, környezeti szempontból kedvező. A 

hulladékgazdálkodás megoldott, a lakosságtól szervezetten gyűjtik. Csepreg településen hatóságilag 

engedélyezett műszaki védelemmel ellátott szigetelt hulladéklerakó üzemel. A városban keletkező 

kommunális hulladék fajlagos mennyisége átlagosnak mondható (Csepreg: 366 kg/fő/év, vasi városok: 

371 kg/fő/év) ami viszont jelentős különbség, hogy Csepregen a keletkező települési szilárd hulladék 
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csaknem teljes egészében (96,5%) a háztartásokból származik. A szelektíven gyűjtött hulladék aránya 

tizedpontra megegyezik a megyei átlaggal, 13,9%.  

Bár nem szorosan kötődik a műszaki létesítmények közé, de életminőségünk és komfortérzetünk, 

közérzetünk meghatározó tényezője a környezetünkben található vegetáció mennyisége és minősége. 

A zöldfelületek/zöldterületek egy település életében rendkívül sokrétű funkciókat töltenek be 

(környezetvédelmi-, környezetegészségügyi-, esztétikai-településképi és használati szempontú-, 

városökológiai funkciók (mikroklíma és komforttényezők)). A város kertvárosias beépítésének 

köszönhetően nagy felülettel jelennek meg a lakóépületek telkei, amelyek így a település 

zöldfelületének arányaiban meghatározó nagyságát jelentik.  Az intézményi zöldfelületek az intézmény 

funkciójából eredően, annak megfelelően kialakított funkcionális zöldfelületek (pl. iskolakertek, kórház 

kertek). Ezek azonban csak korlátozottan közhasználatúak. Ha csak a város zöldfelületi statisztikáját 

nézzük akkor az egy lakosra jutó zöldterület valamivel 10 négyzetméter alatti, amivel sereghajtó a vasi 

városok között, a megyei átlag (22 nm) felét sem éri el és csak Vasvár és Vép mutatói 

kedvezőtlenebbek. Azonban város szerves része a városkörnyéknek, amely zöldfelületi/zöldterületi 

rendszere nagy kiterjedésű és a belterületi zöldfelület-rendszer lezajlott fejlesztésével (Zöld Város 

Program – Malomkert) tovább bővült. Ennek mikroklimatikus és levegőminőséget javító hatása 

egyértelműen pozitív, viszont a globális klímaváltozás, mint veszélyeztető tényező jelentkezik.  

 

3.1.4 Közlekedés 

A település közösségi közlekedésében csak közúti közlekedés játszik meghatározó szerepet, annak 

ellenére, hogy a kerékpáros útvonalak fejlesztése is megtörtént (Termál-, Dunántúli határmenti 

kerékpárút). A közúti hálózat legforgalmasabb elemei a településeket összekötő országos mellékutak 

(86xx).  A településen élők által használt gépkocsik átlagos életkora csaknem 15 év, ami magasabb a 

vasi városokban használt gépjárművek életkoránál. Az elöregedő gépjármű-állomány károsanyag 

kibocsátása magas, ami klímavédelmi szempontból kedvezőtlen. 1000 főre 390 személygépkocsi jut, 

amely megyei viszonylatban átlagosnak mondható. 

A Szentgotthárd-Szombathely-Sopron vasúti fővonal transzeurópai jelentőségű, a szomszédos Bük 

településen érhető el. Az országhatár relatív közelsége a lokális jellegűnél nagyobb forgalmat generál, 

amely elsősorban a város északi területén eredményezhet többlet-terhelést.  

 

3.1.5 Gazdaság 

A város gazdaságának ágazati szempontú vizsgálata figyelemre méltó eredményeket mutat, amely a 

klímaváltozás szempontjából kiemelt jelentőségű, mert a mezőgazdaság a klímaváltozásnak egyik 

leginkább kiszolgáltatott ágazat.  Az egykori mezőváros életében ma is meghatározó a mezőgazdaság, 

amit jelez, hogy a regisztrált vállalkozások több, mint 30 %-a mezőgazdasági tevékenységet végez 

szemben a vasi városok 10 % alatti értékével. Az agrárszektoron belül a szántóföldi növénytermesztés 

(búza, repce) valamint a zöldség-gyümölcstermesztés a domináns, az állattenyésztés a 

rendszerváltozást követően leépült, ma már csak háztáji keretek között jellemző. Az agrárium 

felülreprezentáltsága mind az iparral, mind a szolgáltatásokkal szemben tetten érhető.  

Az ipar legjelentősebb szereplője a fémtömegcikkeket gyártó Uniriv Kft. A szolgáltatási ágazatok közül 

meghatározó súlyú a kiskereskedelem. Ezzel szemben a város turizmusa a szomszédos Bükkel 

összevetve marginális jelentőségű.  
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Összességében a város gazdasága túlnyomó részt kevés embert foglalkoztató KKV-kre támaszkodik, a 

munkavállalók jelentős része ingázik. Ez pedig jellemzően közúton, személygépkocsival történik, ami 

klímavédelmi szempontból kedvezőtlen. 

 

3.2 Csepreg üvegházhatású gáz kibocsátási leltára   

Egy település üvegházhatású gáz kibocsátása és elnyelése nem mérhetők, azok mértékének ismerete 

ugyanakkor nélkülözhetetlen az adott település előtt álló klímavonatkozású célok kijelöléséhez. E 

szükségszerűség különböző számítási eljárások, modellek létrehozásához vezetett, amelyek 

természetesen jórészt egyeznek a figyelembe vett kibocsátó ágazatokat tekintve, ugyanakkor a 

felhasználási cél, továbbá a felhasználók adatokhoz való hozzáférése, és a rendelkezésre álló számítási 

kapacitások alapján eltérnek az alkalmazott számítási módszerek, képletek vonatkozásában.   

Jelen stratégia a Klímabarát Települések Szövetsége által közzétett „Módszertani útmutató 

klímastratégiák készítéséhez” megnevezésű kiadványban foglalt módszertant veszi alapul. 

Hangsúlyozni kell, hogy a leltár eredményei becsült adatok, hiszen a publikusan elérhető alapadatok – 

túlságosan szűk – köre, továbbá a számítások esetleges bonyolultsága miatt a módszertan – a 

széleskörű használhatóság – érdekében több esetben kényszerű általánosításokhoz és 

leegyszerűsítésekhez vezetett. 

A leltár fő szabály szerint az elérhető legfrissebb vonatkozik, ugyanakkor egyes – csak népszámlálás, 

illetve mezőgazdasági összeírás során gyűjtött – adatok ettől eltérően a 2011-es, illetve 2010-es 

állapotot tükrözik. Az adatok döntően statisztikai adatgyűjtésekből származnak.  
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4. táblázat Csepreg üvegházhatású gáz kibocsátásának és elnyelésének leltára 

Csepreg 

SZÉN-DIOXID METÁN 

DINITROGÉN-

OXID 
ÖSSZESEN 

CO2 CH4 N2O 

ÜVEGHÁZGÁZ LELTÁR t CO2 egyenérték 

K
IB

O
C

S
Á

T
Á

S
 

1. ENERGIAFOGYASZTÁS 6 125,10      6 125,10  

  1.1. Áram 2 952,72      2 952,72  

  1.2. Földgáz 2 907,26      2 907,26  

  1.3. Távhő 0,00      0,00  

  1.4. Szén és tűzifa 265,12      265,12  

2. NAGYIPARI KIBOCSÁTÁS 0,00  0,00  0,00  0,00  

  

2.1. Egyéb ipari 

energiafogyasztás 0,00  0,00  0,00  0,00  

  2.2. Ipari folyamatok 0,00  0,00  0,00  0,00  

3. KÖZLEKEDÉS 6 231,70  0,00  0,00  6 231,70  

  3.1. Helyi közlekedés 115,36      115,36  

  3.2. Ingázás 18,39      18,39  

  3.3. Állami utak 6 097,95      6 097,95  

4. MEZŐGAZDASÁG   273,53  479,00  752,53  

  4.1. Állatállomány   186,41    186,41  

  4.2. Hígtrágya   87,11  41,07  128,18  

  4.3. Szántóföldek     437,93  437,93  

5. HULLADÉK   124,53  73,47  198,00  

    5.1. Szilárd hulladékkezelés   1,27    1,27  

    5.2. Szennyvízkezelés   123,26  73,47  196,73  

              

  ÖSSZES KIBOCSÁTÁS 12 356,80  398,05  552,47  13 307,33  

  NAGYIPAR NÉLKÜL 12 356,80  398,05  552,47  13 307,33  

              

NYELÉS 6. Nyelők -2 123,76      -2 123,76  

  VÉGSŐ KIBOCSÁTÁS 10 233,05  398,05  552,47  11 183,57  

  NAGYIPAR NÉLKÜL 10 233,05  398,05  552,47  11 183,57  
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Csepreg teljes üvegházhatású gáz kibocsátása – az alkalmazott módszertan alapján – évente 11 184 

tonnát tesz ki, amely Magyarország összes kibocsátásának 0,026%-ának felel meg. Figyelembe véve, 

hogy a város az ország népességéből (9772756) ennél valamivel magasabb arányban (0,033 %) 

részesedik, megállapítható, hogy Csepreg egy lakosra vetítve az országos átlagnál kisebb szerepet 

játszik a klímaváltozás előidézésben. 

 

 

4. ábra Csepreg ÜHG kibocsátása a megjelölt ágazatok szerint (%). (Forrás: saját adatgyűjtés) 

 

Az éghajlatváltozás oka az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedése. A széndioxid kibocsátás 

szoros kapcsolatban van az energiafogyasztással, mert villamosenergia-gazdálkodás és a fűtési 

hőenergia előállítás is döntően fosszilis alapokon nyugszik (2.ábra). A villamos energiatermelés 

következtében megvalósuló károsanyag kibocsátást nem érzékeljük közvetlenül, hiszen térben távol 

történik, azonban a fűtésből származó füstgázok jelentékenyen befolyásolhatják mindennapjainkat is. 

Tehát nem csak a klímaváltozás szempontjából (közép- és hosszútávon), hanem pillanatnyi 

életminőségünk szintjén sem elhanyagolható tényező. 

A háztartások ÜHG kibocsátása a függ a lakásállomány minőségétől (kor, hőtechnikai paraméter, 

szigetelés stb.). ezért a fűtésre használt energia mennyiségének csökkentésében (és ezen keresztül a 

károsanyag-kibocsátásban) jelentős potenciál van. Ki kell emelnünk itt a jól kiépített gázhálózatot, 

aminek következtében a város (és azon belül is a lakosság) hőellátása kvázi optimálisnak tekinthető, 

hiszen az alapvetően fosszilis alapokon nyugvó energiagazdálkodás „legkörnyezetbarátabb” verziója a 

földgáz.   

A következő jelentős kibocsátó szektor a közlekedés, amely mindennapjaink megkerülhetetlen 

tényezője. Csepreg város funkcióit tekintve mikrotérségi központ, amelyet nagy forgalmú utak 

kereszteződésében vagy mellett fekszik. A határközeliség, illetve a közeli nagy turisztikai vonzerővel 

rendelkező Bük extra forgalmat is generál. Ennek megfelelően a közlekedésből származó kibocsátás 

meghatározó hányada (98%-a) az állami utak – részben átmenő – forgalmából származik. Ezen belül 

két meghatározó tényezőt, az egyéni közlekedést és a teherszállítást kell kiemelni. (3. ábra).  
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5. ábra Állami utak forgalmának CO2 kibocsátás megoszlása (t) (forrás: KSH és Volánbusz adatok) 

Kibocsátást csökkenthetjük a közlekedési eszközállomány modernizálásával, a közösségi közlekedés 

előnyben részesítésével, az elérhető helyi termékek preferálásával.  

A mezőgazdaság ÜHG-kibocsátásában mind a szén-dioxid, mind a metán és a dinitrogén-oxid jelen van. 

Meghatározó a földhasználat, az állatállomány (elsősorban a szarvasmarha), a trágyakezelés és a 

műtrágyázás mennyisége és minősége. Csepreg esetében egyértelműen ez utóbbi a meghatározó, 

hiszen a kérődző állomány visszaesett és bár a baromfiállomány (tyúk, pulyka) számottevőnek 

mondható, fajlagos kibocsátása alacsony. A mezőgazdaságból származtatott CO2 egyenérték 58%-a az 

intenzív szántóföldi növénytermesztés optimalizálásához felhasznált műtrágyákhoz kötődik. Érdemes 

megjegyezni, hogy ez nem közvetlen szennyezőként kerül a légkörbe és a növények egy jelentős részét 

hasznosítják. Azonban az mindenképpen kiemelendő, hogy mennyiségű műtrágya kijuttatás 

gazdaságtalan, eredménytelen és ökológiai szempontból káros. 

 

3.3 Csepreg város mitigációs potenciálja  

Csepreg város alábbiakban bemutatott kibocsátás-csökkentési potenciálja elméleti állapotra 

vonatkozik, hiszen a számítási módszertan olyan feltételezésekkel él, amelyek a valóságban minden 

bizonnyal soha nem fognak fennállni. A kibocsátás-csökkentési potenciál megismerése mindazonáltal 

hasznos lehet annak szemléltetésére, hogy melyek azok a beavatkozási irányok, amelyektől a 

legnagyobb mértékű üvegházhatású gáz megtakarítást várhatjuk.  

A mitigációs potenciál számítás a következő feltételezéseket tekinti kiindulási alapnak:  

- épületek mindegyike közel nulla kibocsátású szintet elérő energetikai korszerűsítésen esik át; 

- Csepregen bejegyzett személygépkocsikkal bonyolított utazások teljes egészét közösségi 

közlekedési eszközökkel, vagy kerékpárral megtett utak váltják fel; 
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Egyes beavatkozási irányok mitigációs potenciálja Csepregen: 

lakóépület mitigációs potenciál  674,5 kg CO2/fő 

középület mitigációs potenciál  522 kg CO2/fő 

közlekedési mitigációs potenciál  1073 kg CO2/fő 

zöldfelületek szénmegkötési potenciál  0 kg CO2/fő 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a legnagyobb mértékű üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenést a 

lakóépületek energetikai korszerűsítése, valamint az egyéni motorizált közlekedés visszaszorítása 

révén lehet elérni. Ez utóbbi esetében, amelynek teljes üvegházhatású gáz kibocsátása az alkalmazott 

módszer alapján 6231 tonna CO2, több, mint 50%-os megtakarítást lehet elérni, ha valamennyi helyi 

lakos áttér a közösségi közlekedésre, vagy kerékpárhasználatra, ami nyilvánvalóan megvalósíthatatlan. 

Ha ezt összevetnénk a nyelők kapacitásával, akkor ez olyan mértékű változást jelentene, mintha az 

erdők és a zöldfelületek kiterjedését 2 és félszeresére emelnénk. 

A megújuló energiák használatából származó mitigációs potenciál számítása a közigazgatási rendszer 

átalakulása miatt nem releváns információkkal szolgál.  

A módszertan ajánlása szerint a szénmegkötési potenciál számításának alapja az erdők és zöldfelületek 

(parkok) területi kiterjedése. Az erdő-park arány (illetve ezek szénmegkötési potenciálja) Csepreg 

esetében 99-1%, ami sokkal kedvezőbb, mint módszertanban megjelölt optimális 30-70 %. Ezt tehát 

érdemben átalakítani a többlet CO2 megkötés érdekében nem lehetséges. A szénmegkötési potenciál 

növelése csak extenzív módon, tehát a területi kiterjedés növelésével érhető el (4. ábra). 

 

 

6. ábra Mitigációs potenciál beavatkozási irányok és mennyiségek (kg CO2/fő) (saját szerkesztés 

3.4 A településen élők klímatudatosságának jellemzői  

Csepregen nem készült eddig olyan átfogó jellegű, reprezentatív felmérés, amely alapján a települési 

lakosság klímatudatosságának mértéke objektíven értékelhető lenne. Felmérés hiányában a 

tapasztalati tények összegzésére szorítkozik a klímastratégia helyzetelemzésének jelen fejezete.   
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A település vezetése egyértelműen elkötelezett a környezet- és klímavédelem iránt, amit leginkább az 

elmúlt évek jelentős energiahatékonysági és megújulóenergia-felhasználásra irányuló fejlesztései 

támasztanak alá. A település hosszú távú jövőjére vonatkozó településvezetési tervek között 

hangsúlyos elemként szerepelnek a környezet- és klímavédelemmel összefüggő fejlesztési 

elképzelések.   

A civil szervezetek egy része szintén aktív szerepet vállalhat a környezeti értékek megóvásában. 

Társadalmi szervezőerőként jelen klímastratégia is messzemenően épít e szervezetek 

közreműködésére.  

Csakúgy, mint a legtöbb település esetében, Csepreg lakosságának egy része részben megszokásból, 

részben pénzhiány következtében, részben ismerethiányból fakadóan nem tekinthető elkötelezettnek 

a környezeti értékek védelme iránt, ami a különböző szennyezőanyagok tüzelőanyagként való 

hasznosításában éppúgy tetten érhető, mint az épületkorszerűsítések elmaradásában.   

A környezetvédelmi attitűd ugyanakkor általánosságban nem párosul a klímavédelemmel kapcsolatos 

konkrét cselekvési lehetőségek ismeretével, azaz – az iskolázottabb rétegektől eltekintve – az 

éghajlatváltozás, az annak mérséklése, illetve az ahhoz való alkalmazkodás nem jelent hívószót, 

motivációs alapot a lakosság körében.  

 

3.5 Az elmúlt 13 évben megvalósult a klímaváltozás mérséklésével, illetve 

alkalmazkodással kapcsolatban releváns projektek bemutatása 

Csepregen a folyamatban levő és az azt előző európai uniós fejlesztési ciklusban számos olyan 

beruházást hajtott végre, amelyek egyben az éghajlatváltozás mérsékléséhez is hozzájárultak. Ezek 

többek közt a középület-állomány energetikai korszerűsítésre, illetve a napenergia felhasználására 

irányultak, az 1. táblázat szerint. A projektek megvalósítása után az épület korszerű, a mai 

követelményeknek megfelelő energetikai besorolást kapnak, a szén-dioxid kibocsátás jelentősen 

csökken, az épületek fenntartási költségei szintén jelentősen csökkennek, valamint nem utolsósorban 

a használók komfortérzete jelentősen javul. Jelentős azon fejlesztések száma is, amely 

klímavédelemmel vagy a lakosság klímatudatosságának fejlesztésével hozható összefüggésbe (2. 

táblázat). Megállapítható, hogy összességében Csepreg sikeres tapasztalatokkal rendelkezik a 

klímavédelmet is érintő projektek lebonyolítása terén, ami megfelelő alapot teremt a jövőbeli hasonló 

beruházások végrehajtásához. 
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5. táblázat Megvalósult/folyamatban levő, energiatakarékosságot célzó programok Csepregen (forrás: önkormányzat, saját gyűjtés) 

Finanszírozás forrása Projekt címe Projekt rövid ismertetése és célja  Időszak 
Összköltség 

(Ft.) 
Támogatás 

(Ft.) 

GINOP-1.2.1-14-2014-
00444 

Technológiai és ingatlanfejlesztés az 

Euroboard Kft.-nél 

Üzemcsarnok építése. Az alkalmazott technológia biztosítja, 

hogy az épület energetikai besorolása „A” minősítést kapjon. 

Az épület tetejére Sharp ND-250 típusú napelemes rendszer 

kerül. A vállalkozás energiafelhasználása így éves szinten 

nagymértékben csökken. 

2015.02.01-

2015.12.15 

56 543 237 25 444 456 

GINOP-1.2.3-8-3-4-16-
2017-00673 

Technológiai fejlesztés, ingatlan beruházás 

az Euroboard Kft.-nél 

Üzem felújítása, az üzemnek helyt adó épület hőszigetelése.  2018.10.31 - 

2019.09.30 

73 493 620 19 843 277 

KEOP 5.7.0/15 -2015-
0067 

Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös 

Igazgatású Köznevelési Intézmény 

energetikai korszerűsítése 

  35 967 000   

TOP-3.2.1-16-VS1-2017-
00016 

A csepregi óvoda és a közösségi 

szolgáltató központ épületenergetikai 

fejlesztése 

A Csepregi Közösségi Szolgáltató Központ és Óvoda épület 

részleges energetikai felújításán (hőszigetelés, nyílászárócsere) 

túl a gázkazánok cseréje. A korszerűsítéssel a fosszilis 

energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) 

kibocsátásának csökkentése a cél. 

2018.10.01 - 

2020.04.30 

92 392 612 folyamatban 

KEOP 5.7.0/15-2015-
0152 

Dr. Csepregi Horváth János Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

épületének korszerűsítése, Csepreg 

  26 470 610   

TOP-3.2.1-15-VS1-2016-
00001 

A csepregi általános iskola energetikai 

fejlesztése 

Fenntartható települési intézményrendszer kialakítása, Fosszilis 

energia-felhasználás arányának csökkenése, Megújuló-energia 

felhasználás arányának növekedése. 

2017.08.01 - 

2018.11.30 

35 145 000 31 652 500 

TOP-3.2.1-16-VS1-2017-
00011 

A csepregi művelődési ház, egészségház és 

önkormányzati hivatal energetikai 

korszerűsítése 

a Művelődési ház és az Egészségház épületei önkormányzati 

tulajdonban vannak, amelyek korszerűsítésével a fosszilis 

energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) 

kibocsátásának csökkentését is elérjük. 

2018.01.02 - 

2018.12.31 

299 726 362 n.a. 
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6. táblázat A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás témakörében Csepregen megvalósul projektek (forrás: önkormányzat, saját gyűjtés) 

Finanszírozás forrása Projekt címe 
Projekt rövid ismertetése/célja. A klímatudatosság, klímaváltozás okozta 

hatások szegmens  
Időszak 

Összköltség 
(Ft.) 

Támogatás 
(Ft./Euro) 

KEHOP-1.2.1-18-2018-
00084 

Helyi klímastratégia 
kidolgozása, valamint a 
klíma-tudatosságot 
erősítő szemlélet-
formálás 

Csepreg Város Önkormányzata a projekt megvalósításával hozzájárul a Kormány 
célkitűzéséhez:  
- az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
- a kockázatmegelőzés- és kezelés előmozdítása, 
- továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása. 

2019.10.01 - 
2021.08.31 

7 451 000 7 451 000 

TOP-2.1.2-15-VS1-2016-
00003 

Csepreg "Zöld szívének" 
megújítása 

  n.a. 100 000 000  

NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-
0008 

Csepreg városközpont 
revitalizálása 

  n.a. 515 640 614 

NYDOP-4.3.1/B-09-2009-
0010 

Kerékpárral a gyógyfürdő 
irányába 

  n.a. 66 135 560  

V-A INTERREG AT-HU Alpannonia plusz zöld/bakancsos turizmus infrastruktúra fejlesztés  n.a. 1 864 129,23 
€ 

TOP-2.1.3-15-VS1-2016-
00025 

Csepreg Alsóváros 
csapadékvíz-elvezető 
rendszerének 
rekonstrukciója 

A beruházás célja, hogy a településen haladó csapadékvíz elvezető árkok 
rendezésével, illetve újak kialakításával csökkentse a település és a térség 
veszélyeztetettséget. A területre hulló csapadék a kiépített struktúra 
segítségével anélkül jusson el a természetes befogadó vízfolyásokba, hogy 
magán- vagy köztulajdonban lehetőleg ne okozzon károkat. 

2017.10.07 - 
2019.08.31 

153 653 519 145 866 282 

TOP-3.1.1-15-VS1-2016-
00009 

Kerékpárforgalmi 
létesítmények kialakítása 
Csepregen 

A tervezett kerékpárúton megközelíthetővé válna a város központjából a 
legnagyobb csepregi foglalkoztató üzem, illetve a kerékpározható távolságra eső 
(4 km) büki ipari park, ahol szintén jelentős számú csepregi munkavállaló 
dolgozik. 

2017.07.01 - 
2019.07.31 

153 034 630 153 034 630 
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4 Városi éghajlati szempontú SWOT analízis és problématérkép 

4.1 Társadalom és egészség, humán intézményrendszer 

 

Erősség Gyengeség 

- stabil lakosságszám 

- óvoda, 8 osztályos iskola és középiskola is 

működik a településen,  

- az orvosi, fogorvosi, gyermekorvosi, védőnői 
pozíciók betöltöttek,  

- kulturális és civil aktivitás magas szintje, 

- erősödő ifjúsági aktivitás, 

- alacsony a munkanélküliek aránya. 

- elöregedő lakosság, 

- a képzett fiatalok elvándorlása, 

- helyi munkaerőpiaci hiányosságok 

- munkavállalók jelentős része ingázik. 

Lehetőség Veszély 

- elsősorban fiatalok számára migrációs 

célterület, 

- egészségtudatosság fejlesztése 

szemléletformálási programokon keresztül. 

- a klímaváltozás következtében várhatóan 

gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé 
válnak a komoly közegészségügyi hatásokkal 

járó nyári hőhullámok, új kórokozók 

jelennek meg, 

- magas az alacsonyan iskolázottak aránya, 

akiknek alacsony jövedelemszintje kevésbé 

teszi lehetővé hatékony alkalmazkodási 
technikák alkalmazását. 

 

4.2 Vízgazdálkodás 

 

Erősség Gyengeség 

- a Répce rendezett mederben folyik, 

- a tavak és felszíni vízfolyások, mint 
klímaszabályozók mennyisége,  

- jó minőségű és megfelelő mennyiségű felszín 

alatti vizek. 

- csapadékvíz elvezetése a település több 

utcájában nincsen megfelelően megoldva, 

- korszerűsítésre szoruló vezetékrendszer és 

szennyvízkezelő infrastruktúra. 

Lehetőség Veszély 

- a vízvisszatartást is lehetőség szerint szem 

előtt tartó települési csapadékvíz-

gazdálkodás megvalósítása, 

- víztakarékos épületüzemeltetési 

technológiák alkalmazása, 

- a vezetékrendszer korszerűsítése csökkenti a 
vízveszteséget, 

- Boldogasszony-patak tavainak rekreációs 

hasznosítása. 

- a település bizonyos részei (pl. szőlőhegy) 

domborzati adottságaiknál fogva – a 

villámárvizekkel szemben fokozottan 

érzékenyek, 

- a nagyintenzitású csapadékesemények 

gyakoriságának várható növekedése 
következtében nő a villámárvizek 

kialakulásának esélye. 
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4.3 Természeti, táji környezet, mező-és erdőgazdaság 

 

Erősség Gyengeség 

- nagy kiterjedésű, értékes, védett természeti 

környezet, 

- erdők relatív magas aránya,   

- falusias beépítettség,  

- a tudatosan fejlesztett közterületi 
zöldfelületek jelenléte (pl.: Malomkert)  

- szőlőhegy, 

- erdők a település nyugati és déli peremén. 

- Csepreg vonalától keletre az egykori zárt 

erdők teljes egészében eltűntek. 

Lehetőség Veszély 

- a táji környezet megóvása a főbb értékek 

helyi védelem alá helyezésével,  

- a helyi értékek jelentőségének közvetítése a 
lakosság számára, 

- a szárazabb, melegebb klímához 

alkalmazkodó mezőgazdasági eljárások, 
technológiák elterjedése. 

- aszályos időszakok gyakorisága és 

intenzitása várhatóan tovább nő az évszázad 

második felében, 

- a települést övező erdőkben a klímaváltozás 

hatására várhatóan átrendeződnek a 

növényfajok, 

- a szántóföldi (különösen tavaszi vetésű) 

növények terméshozamának csökkenése 

prognosztizálható. 
 

4.4 Energiagazdálkodás, ipar, építmények 

 

Erősség Gyengeség 

- megújuló energiafelhasználásra irányuló 

sikeres önkormányzati és privát fejlesztések 

a közelmúltban (nap- és szélenergia), 

- magas üvegházhatású gáz kibocsátást 

eredményező ipari tevékenységek alig 

vannak jelen a településen, 

- a háztartások több, mint 3/4-e rákötött a 

gázhálózatra. 

- megújuló energiaforrások felhasználásának 

összességben nem elterjedt volta a lakosság 

körében, 

- bizonytalan összetételű háztartási szilárd 

vegyes hulladék fűtőanyagként történő 

hasznosítása, 

- elavult lakásállomány és épületenergetikai 

háttér a településen. 

Lehetőség Veszély 

- megújuló energiaforrások további 

felhasználása, 

- épületek energetikai korszerűsítése, 

- villamosenergia-elosztó hálózat műszaki 
állapotának felmérése, karbantartása,  

- megújuló energiák termelésének elősegítése, 

- újraértékelődő logisztikai adottságok / 

vállalkozói aktivitás élénkülése. 

- a nyári átlaghőmérséklet és hőhullám-

gyakoriság emelkedése által kiváltott többlet 
villamosenergia-igény által előidézett többlet 

ÜHG kibocsátás,  

- a viharok gyakoriságának várható 
fokozódása következtében nő a 

villamosenergia-elosztó hálózat és az 

épületállomány károsodásának 
bekövetkezési valószínűsége 
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4.5 Hulladékgazdálkodás 

 

Erősség Gyengeség 

- egy főre eső elszállított települési hulladék 

mennyisége alacsonyabb az országos 

értéknél, 

- közműolló nyitottsága minimális, kedvezőbb 

az országos átlagnál. 

- a kommunális hulladék jelentős részben 

tartalmaz szerves hulladékot, 

- a szennyvíz-tisztitó kapacitásának 
hiányosságai. 

Lehetőség Veszély 

- házi komposztálás ösztönzése és a 

szelektíven gyűjtött hulladék arányának 
növelése, 

- hulladékképződés megelőzésére fókuszáló 

szemléletformálás a fiatalok körében. 

- jövedelmi szint emelkedésével járó bővülő 

fogyasztás növekvő hulladékmennyiséghez 
vezet, 

- hagyományos háztáji gazdálkodás 

visszaszorulása miatt a keletkező szerves 
hulladékok mennyiségének növekedése 

 

4.6 Közlekedés, szállítás 

 

Erősség Gyengeség 

- az igényekhez illeszkedő, megfelelő követési 

idővel jellemezhető helyközi 
buszközlekedés, 

- a közelmúltban lezajlott kerékpáros 

infrastruktúra fejlesztések. 

- egy főre eső személy-gépkocsik száma 

meghaladja az országos értéket, 

- rossz minőségű utak és járdák, 

- elöregedő gépjármű-állomány károsanyag 
kibocsátása magas. 

Lehetőség Veszély 

- a kerékpárutak és kerékpáros kiszolgáló 

infrastruktúra fejlesztése mind turisztikai, 

mind hivatásforgalmi céllal,  

- gyalogos közlekedés feltételeinek javítása 

(gyalogátkelőhelyek, járdák létesítése, 

karbantartása) 

- útburkolatok felújítása, 

- közterületi zöldfelületek bővítése. 

- a lakosságszám növekedésével és gazdasági 

fejlődéssel még több autó jelenik meg a 

településen, 

- a foglalkoztatottak jelentős része ingázik, 

- a közútfejlesztés elmaradása miatti 

veszteségek (M9), 

- rossz minőségű burkolatok, utak miatti 

balesetveszély, a lakosság komfortérzetének 
csökkenése. 
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4.7 Turizmus 

 

Erősség Gyengeség 

- a közelben több országosan ismert turisztikai 

célpont), 

- kevéssé sérülékeny turisztikai kínálat. 

- a település turisztikai kínálata szegényes, 

- gyenge vállalkozói aktivitás, 

- magasabb szintű vendéglátóhelyek, 

szolgáltatások hiánya. 

Lehetőség Veszély 

- a szelíd- és ökoturizmus fejlesztése, 

- a Soproni borvidék tagjaként borturisztikai 
fejlesztések,  

- programlehetőségek, 

- rekreációs céllal hasznosítható területek (pl. 

tavak) fejlesztése, 

- falusi vendéglátás. 

- a turizmus átgondolatlan fejlesztése miatt a 

természeti értékek állapota rosszabbá válhat. 
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5 Problémafa  

 

7. ábra Csepreg város klímastratégiájának célrendszere 
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6 Városi klímavédelmi jövőkép 

„Csepreg város 2030-ra a mitigációs, adaptációs és szemléletformálási intézkedések megvalósításával 

felkészül a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira, a természeti és épített környezeti értékeit megőrzi, 

egészséges, klímabarát és vonzó környezetet biztosít a helyi lakosok és az idelátogatók számára. Az 

értékmegőrzésen alapuló, egészség- és klímatudatos város megteremtése a fenntartható fejlődés 

jegyében valósul meg.” 

7 Klímastratégiai célrendszer 

7.1 Városi dekarbonizációs és mitigációs célkitűzés 

 Az alábbiakban részletezett számszerű dekarbonizációs célok mindegyike a 3.2. fejezetben bemutatott 

üvegházhatású gázok kibocsátási és elnyelési leltárjának összeállítása során alkalmazott számítási 

módszertanon alapul. Ebből következik, hogy azok teljesülésének értékelésére is kizárólag ugyanazon 

módszertan alapján ismételten elvégzett üvegházhatású gáz kibocsátási és elnyelési leltár összeállítás 

alapján nyílik lehetőség. Az említett módszertani háttér alapján Csepreg város a következő évtizedekre 

vonatkozóan az alábbi üvegházhatású gáz kibocsátás mérséklési célokat tűzi ki. 

 

7. táblázat Csepreg város számszerű dekarbonizációs célkitűzései 

Bázisév (2018) 2030 2050 

kibocsátott ÜHG mennyisége (t/év CO2 egyenérték) 

13307,33 11765,39 8364,61 

csökkenés mértéke bázisévhez képest (%) 

  12% 37% 

 

A mitigációs potenciál számítás eredményei alapján a legnagyobb mértékű kibocsátás csökkenést az 

épületek energetikai korszerűsítése, valamint a motorizált közlekedés visszaszorítása révén lehet 

elérni.  

A közlekedési eredetű üvegházhatású gáz kibocsátás esetében hangsúlyozni kell, hogy Csepreg csak a 

saját lakosaihoz, intézményeihez, vállalkozásaihoz köthető kibocsátások mérséklésére lehet képes 

hatás gyakorolni, a település ÜHG-leltárában meghatározó szerepet betöltő tranzitforgalomból 

származó kibocsátások alakulását nem áll módjában befolyásolni. A közlekedési eredetű 

kibocsátásokra vonatkozó célszám meghatározása során nem lehetett abból kiindulni, hogy a jelenleg 

személygépkocsival megtett utazások a jövőben tömegesen kiválthatók lennének a közösségi 

közlekedésre, illetve kerékpáros forgalomra való áttéréssel.  

Csepreg városa elkötelezett az éghajlatváltozás mérséklése mellett, ennek megfelelően a 

rendelkezésére álló eszközökkel mindent megtesz a település üvegházhatású gáz kibocsátásának 

csökkenése, a szén-dioxid elnyelő kapacitás növelése érdekében. A dekarbonizációs célok kijelölése 

során figyelembe kell venni a település teherbíróképességét, az itt élők és itt működő vállalkozások 

megélhetéséhez, fennmaradásához fűződő érdekeket is. Mindamellett a végső cél természetesen nem 

lehet más, mint a kibocsátások egyértelmű és nagyarányú visszafogása a következő évtizedekben. A 

fenti meggondolások alapján Csepreg városa 2030-ra a 2015-ös bázisérték 12%-ának, míg 2050-re 
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annak 37%-ának megfelelő mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátásának megtakarítását tűzi ki 

célul. 

A fenti vállalások elfedik azt a nyilvánvaló tényt, hogy az egyes ágazatok, illetve társadalmi, gazdasági, 

intézményi csoportok eltérő mértékben és eltérő időszakokban képesek hatékonyan hozzájárulni a 

kibocsátás csökkentési célok eléréséhez.  

A közlekedési eredetű kibocsátások nagyarányú mérséklése minden bizonnyal nem a közlekedési-

szállítási igények csökkenése, hanem inkább a közlekedés majdani elektrifikációja érhető révén el. 

Annak széleskörű elterjedése a jelenlegi prognózisok szerint ugyanakkor csak néhány évtized múlva 

várható, így Csepreg 2030-ra vonatkozó dekarbonizációs céljának elérésben a közlekedési eredetű 

kibocsátások mérséklése alárendelt szerephez juthat csak, ellentétben a 2050-re vonatkozóval, 

amelyben viszont meghatározó jelentőségű kell, hogy legyen. 

A következő évtizedben, 2030-ig leginkább a megújulóenergia-felhasználásra irányuló beruházási 

elemeket is magukban foglaló épületenergetikai korszerűsítésektől várható Csepregen az 

üvegházhatású gázok legnagyobb arányú csökkenése. A közintézmények az elmúlt években jó példával 

jártak elől, ugyanakkor még számos olyan középület található a településen, amelyek 

épületenergetikai korszerűsítése várat magára, a lakosság ilyen irányú beruházásai – részben 

forráshiány, részben érdeklődés hiányában – pedig egyáltalán nem voltak tömegesen elterjedtnek 

tekinthetők az elmúlt években. Az épületállomány felújítása, különösen, amennyiben 

megújulóenergia-felhasználásra irányuló technológiák beépítésével együtt történik, rövid idő alatt 

nagymennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátás mérséklését eredményezik.  

A fentiek alapján a település üvegházhatású gázok kibocsátásának belső szerkezetére vonatkozóan 

Csepreg városa az alábbi fő célokat tűzi ki. 

M-1 Célkitűzés: Épületek üzemeltetéséből származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2018-hoz 

képest 2030-ig legalább 15%-kal, 2050-ig legalább 35%-kal 

M-2 Célkitűzés: Közlekedésből, szállításból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2018-hoz 

képest 2030-ig legalább 10%-kal, 2050-ig legalább 40%-kal. 

 

7.2 Adaptációs és felkészülési célkitűzések 

Az adaptációs célok kijelölése a stratégia 5. fejezetét képező problémafa alapján történt. Ennek 

megfelelően Csepreg klímastratégiája a következő átfogó adaptációs célt határozza meg: „A különböző 

sérülékeny települési hatásviselők és ágazatok klímaváltozási hatásokkal szembeni alkalmazkodó-

képességének erősítése” E cél elérése érdekében a stratégia az alábbi általános adaptációs 

célkitűzéseket tűzi ki a 2030-ig tartó időszakra. 

A-1 Célkitűzés: Az éghajlatváltozás következtében gyakoribbá váló nyári hőhullámok 

egészségkárosító hatásainak a kivédése 

Az éghajlatváltozás jellemzői közül a szélsőségesen meleg nyári időszakok, az ún. hőhullámok 

számának és intenzitásának növekedése közvetlenül befolyásolja az emberek életminőségét, egészségi 

állapotát, szélsőséges esetekben életét. A különböző klímamodellek eredményei ugyanakkor – más 

paraméterekkel ellentétben – egyeznek abban, hogy az ilyen extrém meleg időszakoknak a gyakorisága 

várhatóan tovább nő a következő évtizedekben, a XXI. század végén akár egy hónappal is hosszabbak 

lehetnek a nyári kánikulák, mint egy évszázaddal korábban, a XX. század végén. A hőhullámok károsító 
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hatásai mindenekelőtt az idősek, csecsemők és krónikus betegek esetében jelentkeznek. Ennek 

megfelelően a cél elérése érdekében Csepreg klímastratégiája az egészségmegőrzésre, valamint az 

idősek és krónikus betegeségben szenvedők hatékony ellátására helyezi a hangsúlyt 

A-2 Célkitűzés: A klímaváltozás közegészségügyi kockázatainak mérséklése településtervezési 

eszközökkel, valamint a szociális és egészségügyi intézményrendszer célirányos fejlesztése, 

megerősítése által 2030-ig 

A klímaváltozás által előidézett fokozódó közegészségügyi kockázatok mindenekelőtt a nyári 

hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának várható növekedésére és az évi középhőmérsékletek 

emelkedő tendenciája miatt megjelenő, illetve elszaporodó kórokozókra vezethetők vissza. Csepreg az 

ilyen irányú kockázatokat tekintve, országos összehasonlításban aránylag kedvező helyzetben van, 

ugyanakkor az itt élők életkilátásainak és minőségének javítása érdekében még számos eszköz áll a 

településvezetés és a lakosság rendelkezésére a jelentkező kockázatok további mérséklésére. Ezek 

között két fejlesztési irány a meghatározó, egyrészt a mikroklíma kiegyenlítésében kulcsszerepet játszó 

zöldfelületek bővítését célzó településtervezési gyakorlat folytatása, másrészt a megelőzésben döntő 

jelentőségű egészségügyi és szociális intézményrendszer felkészítése a veszélyeztetett 

lakosságcsoportok fokozott figyelemmel kísérésére hőhullámok idején. 

 

7.3 Klímatudatossági és szemléletformálási célkitűzések 

Átfogó szemléletformálási célként a stratégia a következőket fogalmazza meg: „A klímaváltozás 

hatásaira való felkészülést és alkalmazkodást szolgáló egyéni és közösségi cselekvési lehetőségek 

megismerését biztosító feltételek megteremtése”. Érdemes leszögezni, hogy a klímastratégiában 

rögzített célok és intézkedések szinte kivétel nélkül magukban foglalnak szemléletformálási elemet is, 

még akkor is, ha azok elsődlegesen infrastrukturális beruházásra irányulnak. Ebből következően az 

alábbi célok nem különíthetők el élesen a mitigációs és adaptációs céloktól, inkább azok kiegészítőinek, 

az ott megfogalmazott fejlesztési irányok megvalósítását szolgáló fő beavatkozási irányoknak 

tekinthetők. 

SZ-1 Célkitűzés: Település közintézményei jó példával járjanak elöl az energia- és víztakarékos 

épületüzemeltetés terén, ezirányú tapasztalataikat rendszeresen osszák meg a lakossággal 

Csepreg Önkormányzata az elmúlt években számos klímavédelmi szempontból előremutató fejlesztést 

hajtott végre, amelyek az önkormányzati intézmények gazdálkodására gyakorolt kedvező hatásuk 

mellett egyben szemléletformálási jelentőséggel is bírnak. Cél, hogy az Önkormányzat a jövőben is 

proaktív szerepet vállaljon a környezet- és klímabarát beruházások végzésében, és azok eredményeit 

hatékonyan kommunikálja a lakosság felé. 

SZ-2 Célkitűzés: A lakosság éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretei bővüljenek, az 

éghajlatváltozás megelőzését és ahhoz való alkalmazkodást szolgáló cselekvési lehetőségek 

széles körben ismertté váljanak 2030-ig 

Egy település klímaváltozás mérsékléséhez való hozzájárulásának eredményességében kulcsszerep jut 

a lakosságnak, hiszen a lakosok életvitele, fogyasztási szokásai döntően befolyásolják a település 

területéről légkörbe jutó üvegházhatású gázok mennyiségét. Ugyanígy a várható változásokhoz való 

alkalmazkodásban, mindenekelőtt azokéban, amelyek az egészség veszélyeztetésének formájában 

jelentkeznek is alapvető jelentőséggel bír, hogy a lakosok tudják-e pontosan, hogy „mit kell tenniük” a 
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kritikus időszakokban és helyzetekben. Éppen ezért a lakosság szemléletformálása alapvető 

jelentőséggel bír a klímaváltozással kapcsolatos feladatok között. 

SZ-3 Célkitűzés: Az éghajlatváltozással kapcsolatos feladatok eredményes és hatékony 

végrehajtása érdekében együttműködési rendszereket kell kialakítani és fenntartani a helyi 

civil és gazdasági szervezetekkel 

Az éghajlatváltozás mérséklése, az ahhoz való sikeres alkalmazkodás csak széleskörű összefogással 

érhető el, önmagában az önkormányzat, vagy bármely más szervezet képtelen erre. A civil és gazdasági 

szervezetekkel kialakítandó együttműködési formák, rendszerek kialakítása az emberi erőforrások, 

pénzforrások bevonásán túlmenően azáltal is elősegíti a Csepreg előtt álló klímavonatkozású feladatok 

elvégzését, hogy szükségszerűen szemléletformálási hatással is jár az érintett szervezetek döntéshozói 

és munkavállalói körében és ezáltal növeli az érintettek motivációját életvitelük, fogyasztási, 

beruházási szokásaik klímabarát átalakítása iránt. 
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7.4 Célrendszeri ábra  
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8 Beavatkozási területek azonosítása és intézkedési javaslatok 

8.1 Mitigációs beavatkozási lehetőségek 

 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,megújuló energia 
felhasználással kiegészítve 

IM-1 

Az intézkedés acsepregi közintézmények épületeinek energetikai korszerűsítését (hőszigetelését, 
nyílászáró cseréjét, gépészeti korszerűsítését), megújulóenergia-felhasználásuk bővítését foglalja 
magában, az elmúlt években elvégzett ilyen jellegű beruházások tapasztalataira építve. A 
fejlesztések megvalósítása során fokozott figyelmet célszerű fordítani a napelemek (PV) és 
napkollektorok alkalmazására, továbbá ezen eredményekről lakossági tájékoztató anyagok 
összeállítására. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

M-1   

Határidő/időtáv: 2023 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport közvetlenül a közintézmények munkatársai, közvetve az egész 
lakosság 

Finanszírozási igény 419 millió 

Lehetséges forrás KEHOP, TOP és egyéb nemzetközi, uniós és hazai pályázati források 

 

 

"Tiszta udvar, rendes ház” elismerés feltételrendszerének kialakítása és 
működtetése a lakossági épületenergetikai korszerűsítések,megújuló 
energia- felhasználásra irányuló beruházások ösztönzése érdekében 

IM-2 

A jelenleg is működő "Tiszta udvar rendes ház" önkormányzati program bővítése épületenergetikai 
korszerűsítési és megújuló energetikai beruházáshoz kapcsolódó értékelési szempontokkal, 
faktorokkal. Célszerű az elismerés átadásához kapcsolódóan az elért fajlagos megtakarításokra 
vonatkozó információkat begyűjteni és megosztani azokat a település honlapján. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

M-1  SZ-2;SZ-3 

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény max 100 e ft a díjazottaknak évente, a kialakítás többletköltséget 
nem igényel 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás 
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Háztartási vegyes szilárd hulladék fűtőanyagként való hasznosításának 
háttérbe szorítása 

IM-3 

Az intézkedés szemléletformálási eszközök alkalmazását foglalja magában, amelyek a bizonytalan 
összetételű háztartási vegyes szilárd hulladék fűtőanyagként való felhasználásának háttérbe 
szorítására irányulnak. Az alkalmazott eszközök a releváns információk honlapon és közösségi 
hirdetőhelyeken való közzétételétől kezdve a közvetlen megkereséseken át a közösségi 
programokon való célzott szemléletformálási akciók alkalmazásáig terjed a mindenkori lehetőségek 
függvényében. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

  SZ-2 

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 0-1 millió Ft/év 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás, nemzetközi, uniós és 
hazai források 

 

 

Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése az igénybevétel növelése és 
idegenforgalmi (zöld turizmus) célból 

IM-4 

Az intézkedés egyaránt kiterjed a turisztikai célú, valamint a településen belüli kerékpáros 
elérhetőség javítását célzó fejlesztésekre, kerékpárúthálózat bővítése mellett magában foglalja a 
kerékpáros kiszolgáló infrastruktúrára irányuló beruházások megvalósítását is. Az intézkedés 
keretében tervezetten kerékpáros pihenőhely és védőház kialakítása történik meg a Benehegyi 
tónál. Az intézkedés keretében továbbá 15 db rögzített kerékpárttároló kivitelezése is megtörténik 
tervezetten. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

M-2  SZ-2 

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport lakosság, turisták 

Finanszírozási igény 20-200 millió Ft 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás, nemzetközi, uniós és 
hazai források 
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Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása IM-5 

A gyalogos közlekedés értelemszerűen a rövidebb távú közlekedési igények kielégítésében játszhat 
szerepet, nem szabad ugyanakkor elhanyagolni jelentőségét, hiszen a gyaloglás élénkülése a 
környezeti hasznok mellett kedvező közegészségügyi hatásokkal is jár, továbbá a jó minőségű járdák 
hozzájárulnak a rendezett utcakép kialakulásához. Éppen ezért a klímastratégia önálló intézkedés 
keretében tárgyalja gyalogos közlekedés feltételeinek javítását, amelyet új járdák létesítése, 
meglévők felújítása, vízáteresztő burkolattal való ellátása, a gyalogos átkelőhelyek számának 
növelése (Fő út mentén), és jól látható felfestése révén céloz meg elérni. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

M-2  SZ-2 

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 1-5 millió Ft 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás, nemzetközi, uniós és 
hazai források 

 

 

Elektromos töltőállomás létesítése személygépkocsik részére IM-6 

Az alacsony üvegházhatású kibocsátással járó egyéni közlekedés elérésének egyik lehetséges és 
ígéretes módja az elektromos meghajtású személygépkocsik térhódítása. Csepreg e folyamat 
ösztönzése érdekében elektromos töltőállomás létesítését tervezi a település későbbiekben 
kijelölendő, frekventált pontján. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

M-2  SZ-2 

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 2-5 millió Ft 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás, nemzetközi, uniós és 
hazai források 
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Szelíd turizmus (gyalogos, kerékpáros, lovas) feltételeinek fejlesztése IM-7 

Csepreg földrajzi fekvésénél fogva kiváló célpontja a szelíd turizmusnak. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának mérséklése érdekében ugyanakkor fokozott hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a 
településre érkező látogatók minél rövidebb utat tegyenek meg személygépkocsival. Ezt szolgálja 
egyrészt a település „klímabarát” elérését lehetővé tevő kerékpárút megépítése, másrészt Bük 
mellett Csepreg törzsterületének fokozott bevonása a turizmus lebonyolításába, ezáltal  több napot 
itt eltöltő vendégek számának lehetőség szerinti növelése a turisztikai kínálat növelésével. (Interreg 
Alpannónia; TOP Bük Csepreg túrisztikai fejlesztése) 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

M-2  SZ-2 

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport lakosság, turisták 

Finanszírozási igény 2-100 millió Ft 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás, nemzetközi, uniós és 
hazai források 

 

 

A további forgalomnövekedés enyhítése, várostervezési és 
forgalomtechnikai eszközökkel 

IM-8 

A közlekedési és szállítási igények mérséklése az üvegházhatású gázok kibocsátásának egyik 
leghatékonyabb módja. Az intézkedés a következő elemeket foglalja magába: A Répce híd tervezett 
felújítását követően, hídra vonatkozó súlykorlátozás bevezetése révén az áthaladó tranzit 
teherforgalom korlátozása. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

M-2   

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport lakosság, gazdasági szereplők 

Finanszírozási igény 0,1-5 millió Ft 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás 
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8.2 Adaptációs intézkedési javaslatok 

 

Közterületek árnyékolása fatelepítéssel, közterületi fák gondozása, 
megújítása 

IA-1 

A nyári hőhullámokhoz való alkalmazkodás egyik leghatékonyabb módszere a természetes 
növényzettel történő árnyékolás, amely a közterületek esetében nem csak az elhaladók közvetlen 
napsugárzás elleni védelméül szolgál, hanem egyben mérsékeli a földfelszín felmelegedését is. 
Csepregen a sporttelep és a temető környezetében található beteg fák/növényzet újratelepítése, 
felfrissítése (alkalmazkodóképes fajokkal), valamint a Kossuth utcában található tuják, fák cseréje. 
Ezen felül további fatelepítési és növénymegújítási tevékenységek elvégzése a város különböző 
pontjain. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

 A-1; A-2  

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozási igény 0,2-4millió Ft/év 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás 

 

 

Önkéntes tűzoltóegyesület működésének fenntartása IA-2 

Az éghajlatváltozás miatt gyakoribbá váló viharkárok, továbbá az aszályos időszakok hosszának és 
intenzitásának növekedésére visszavezethetően várhatóan szintén sűrűbben előforduló 
vegetációtüzek egyre több kihívást jelentenek majd a következő évtizedekben a hivatásos mellett 
az önkéntes tűzoltók részére is. Éppen ezért a csepregi Önkéntes Tűzoltóegyesület tevékenységének 
fenntartása a változó éghajlati feltételekre is tekintettel kiemelkedő jelentőséggel bír. Az intézkedés 
az egyesület működésének folyamatos fenntartása mellett annak eszköz- és gépjárműállományának 
karbantartására, korszerűsítésére, szükség esetén bővítésére is kiterjed. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

 A-2  

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport lakosság, közintézmények, vállalkozások 

Finanszírozási igény 0-10 millió Ft. 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás 
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Időskorúak nappali ellátásának fejlesztése az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
közegészségügyi hatásainak mérséklése érdekében 

IA-3 

Az éghajlatváltozás következtében fellépő közegészségügyi hatások – mindenekelőtt a nyári 
hőhullámok egészségre gyakorolt káros következményei – különösen az idős korosztályok számára 
jelentenek veszélyt, ezért az e korosztályt ellátó intézményhálózat felkészítése a várható klimatikus 
viszonyokra kiemelkedő jelentőséggel bír. Az intézkedés egyrészt olyan infrastrukturális és 
kertépítészeti beruházásokat foglal magában, amelyek az idősek intézményi keretek között történő 
ellátásának helyszínéül szolgáló épületek nyári hővédelmét szolgálják (hőszigetelés, nyílászárócsere, 
légkondicionálás, árnyékolástechnika, árnyékolás növényzet telepítésével), másrészt az ellátó 
személyzet számára szervezett tájékoztatásokat, programokat, amelyek az idősek nyári hőhullámok 
alatti ellátásának sajátosságairól szólnak. Az intézkedés keretében folyamatos kapacításbővítés, 
minőségfejlesztés és felújítás történik. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

 A-2  

Határidő/időtáv: 2025 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport időskorú lakosság 

Finanszírozási igény 10 millió Ft 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás, hazai és uniós pályázati 
források 

 

 

Erdőterületek nagyságának bővítése IA-4 

Az erdők kulcsszerepet töltenek be mind a légköri szén-dioxid elnyelésében, mind – a mikro- és 
mezoklímára gyakorolt hatásuk révén – a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, de kizárólag 
abban az esetben, ha az erdőborítás folyamatos, a faegyedek egészségi állapota kielégítő, az erdők 
fajösszetétele és faállománysűrűsége alkalmazkodik a jelenlegi és jövőbeli táji adottságokhoz. 
Az intézkedés új erdőterületek telepítését foglalja magában, amelyeknek létesítése és kezelése 
során a fenti szempontokat érvényesíteni kell. Az intézkedés során az AUDI HUNGARIA Zrt. 
gyárbővítése miatti erdőcsere program keretében kerül megvalósításra 20 HA területen 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

 A-1;A-2  

Határidő/időtáv: 2025 

Felelős: Piaci szereplő 

Célcsoport gazdasági szereplő 

Finanszírozási igény nem nyilvános 

Lehetséges forrás AUDI HUNGARIA Zrt. 
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Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása a település 
számára  

IA-5 

Csepreg klímastratégiája és környezetvédelmi programja alapján készüljön el a település 
Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan), 
mely dokumentum a település integrált klíma- és energiapolitikájának magas szintű 
keretdokumentuma. A települési Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet a Polgármesterek 
Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayor’s) elvárásai alapján, a szervezethez való 
csatlakozást követően kell kidolgozni. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

 A-2 SZ-1;SZ-3 

Határidő/időtáv: 2025 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport település önkormányzata 

Finanszírozási igény 1-3 millió Ft 

Lehetséges forrás TOP 
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8.3 Szemléletformálási intézkedési javaslatok 

 

Hulladék, azon belül különösen a zöldhulladékok szakszerű gyűjtésére 
irányuló szemléletformálás a lakosság körében 

ISZ-1 

A biológiailag lebomló hulladékok aránya a hulladéklerakókon elhelyezett hulladék mennyiségének 
nagyságrendileg harmadát teszi ki. Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok felelősek a keletkező 
metán, CO2 és egyéb gázok kibocsátásáéért, mindenképpen indokolt azok mennyiségének 
csökkentése. Az intézkedés ennek elérése érdekében döntően szemléletformálási tevékenységeket 
foglal magában, amelyek egyrészt a releváns információk honlapon való közzétételére, közösségi 
programok részeként azok közvetítésére terjednek ki. Kiegészítő jelleggel, a korábbi kedvező 
tapasztalatok alapján a házi komposztálóedények lakossági terjesztését is célszerű folytatni. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

  SZ-2; SZ-3 

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 0-1 millió Ft/év 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás, nemzetközi, uniós és 
hazai források 

 

 

Egészségtudatosság fejlesztése a felnőtt lakosság körében ISZ-2 

Az éghajlatváltozás következtében egyre gyakoribbá váló nyári hőhullámok elsősorban az időseket, 
csecsemőket és a krónikus betegségekben – mindenekelőtt szív- és érrendszeri panaszokban – 
szenvedőket veszélyeztetik. Éppen ezért a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából is 
fontos, hogy egyrészt minél hosszabb távon sikerüljön megóvni a lakosok egészségét, másrészt 
időben fény derüljön az esetleges megbetegedésekre, harmadrészt a hőhullámokkal szemben 
veszélyeztetett társadalmi csoportok megfelelő tájékoztatásban részesüljenek a kánikulai 
időszakokban követendő helyes életviteli mintákról. Az intézkedés messzemenően épít a 
településen jelenleg is folyó aktív egészségmegőrzési programokra, azok fenntartása mellett célja a 
fentieknek megfelelően a szív-és érrendszeri betegségek megelőzése, szűrése, az érintettek – 
krónikus betegek és idősek – minél közvetlenebb tájékoztatása a nyári időszakban követendő 
életmódról. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

  SZ-2 

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 0,5-3 millió Ft 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás 
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Víz- és energiatakarékossági kampányok, rendezvények elősegítése ISZ-3 

Az éghajlatváltozás szempontjából leginkább érintett két ágazat az energetika és a vízgazdálkodás, 
míg az első a folyamat előidézésében, addig utóbbi annak következményeinek elszenvedésében jut 
meghatározó szerephez. Éppen ezért a klímaváltozás mérséklésében és az ahhoz való 
alkalmazkodásban meghatározó jelentőséggel bír az energia- és víztakarékosság. Csepreg 
klímastratégiája több intézkedés keretében is érinti e témaköröket. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

  SZ-2 

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 0,1-5 millió Ft/év 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás, nemzetközi, uniós és 
hazai források 

 

 

Klímaváltozással kapcsolatos, különös tekintettel az ahhoz való 
alkalmazkodásra irányuló ismeretekre fókuszáló tanulmányi versenyek 
szervezése az iskolákban rendszeres időközönként 

ISZ-4 

A szemléletformálási tevékenységeken belül önálló célcsoportot alkotnak az általános iskolások. Az 
ő klímaváltozással kapcsolatos ismereteik bővítése, a hatások mérséklésére, a változásokhoz való 
alkalmazkodásra irányuló gyakorlati lehetőségek megismertetése a gyerekekkel nem csak a saját 
felnőttkori életükben kamatozódhat, hanem közvetve családjuk jelenlegi életvitelére is pozitív 
hatást fejthet ki. Az intézkedés elsődlegesen a helyi általános iskolában lebonyolított, 
klímaváltozással kapcsolatos tanulmányi verseny szervezésére irányul, amelyet döntés 
függvényében felkészítő szakkörök, tanulmányi kirándulások kísérhetnek. A tanulmányi versenyeket 
célszerű rendszeres időközönként megrendezni. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

  SZ-2 

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata, Oktatási intézmények 

Célcsoport diákok, lakosság 

Finanszírozási igény 0,1-5 millió Ft/év 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás, nemzetközi, uniós és 
hazai források 
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Helyi szolgáltató és termelő cégek, valamint civil szervezetek bevonása a 
klímavédelmi tevékenységekbe 

ISZ-5 

Az intézkedés kiterjed a civil és gazdasági szervezetekkel kialakítandó együttműködési gyakorlatok 
lehetőségeinek feltérképezésére, amely magában foglalja azoknak a klímavédelmi 
szemléletformálási szakterületeknek a felmérését, amelyek esetében az önkormányzat önállóan 
nem, vagy kevésbé hatékonyan tud megjelenni, mint civil és gazdasági szervezetekkel 
együttműködve. A gazdasági szervezetekkel való együttműködés kiterjedhet a klímavédelemmel 
összefüggő közösségi események (pl. faültetés) részbeni finanszírozására, tanulmányi versenyek 
győzteseinek jutalmazására stb. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

  SZ-3 

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata 

Célcsoport helyi szolgáltatók, lakosság, gazdasági szereplők, civil szervezetek 

Finanszírozási igény 0,1-5 millió Ft/év 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata, gazdasági, civil szféra saját forrása, 
nemzetközi, uniós és hazai források 

 

 

Települési, intézményi szereplők klímatudatos szemléletének erősítése ISZ-6 

A klímastratégia szemléletformálási intézkedései esősorban a lakosságra irányulnak, e célcsoport 
eredményes megszólításának alapfeltétele ugyanakkor az annak tagjaival közvetlen, napi 
kapcsolatban álló intézmények munkatársainak felvértezése a megfelelő ismeretekkel, hiszen a 
lakosság körében ők a véleményformálók, valamint az önkormányzati, intézményi fejlesztések adják 
azt a többlet motivációt, amelyet a különböző fórumokon átadva a lakossági beruházási kedv 
ösztönözhető. Az intézkedés különösen a pedagógusok, szociális intézményhálózatban dolgozók, 
önkormányzati alkalmazottak ismereteinek bővítésére terjed ki. Az intézkedés során 5 
közintézményben dolgozók szemléletformálása valósul meg. 

Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja 

Adaptációs célkitűzés 
kódja 

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 

  SZ-1; SZ-2 

Határidő/időtáv: 2030 

Felelős: Csepreg Város Önkormányzata közintétményei 

Célcsoport közvetlenül a közintézmények munkatársai, közvetve az egész 
lakosság 

Finanszírozási igény 0,5-2 millió Ft 

Lehetséges forrás Csepreg Város Önkormányzata saját forrás, nemzetközi, uniós és 
hazai források 
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9 A megvalósítás pénzügyi és intézményi feltételei és eszközei  

9.1 Intézményrendszer, partnerségi terv 

Csepreg város Klímastratégiájának végrehajtásáért elsődlegesen az Önkormányzati Hivatal a felelős. A 

hivatal feladatai a klímastratégia végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakra terjednek ki: 

- a klímastratégiában kijelölt intézkedések közül az Önkormányzati Hivatal hatáskörébe utaltak 

teljes körű végrehajtása; 

- a klímastratégiában foglalt intézkedések végrehajtását szolgáló pénzügyi források, 

mindenekelőtt pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok összeállítása, projektek 

adminisztratív lebonyolítása; 

- a klímastratégia végrehajtásához szükséges egyeztetések lebonyolítása; 

- a klímastratégia végrehajtásában potenciálisan részt vállalni képes civil szervezetek, gazdasági 

szervezetek felkutatása, együttműködések kialakítása; 

- klímastratégia végrehajtásának nyomon követése. 

A települési klímastratégia végrehajtása ugyanakkor a teljes csepregi lakosság, valamint intézményi és 

vállalkozói kör együttműködését igényli, önmagában egyik szektor sem lehet képes a lefektetett célok 

maradéktalan elérésére. Az éghajlatváltozás mérséklése, az ahhoz való alkalmazkodás akkor lehet 

sikeres, ha minél többen elhivatottak e célok elérése érdekében, és megfelelő információk birtokában 

minél többen hajtanak végre célirányos fejlesztéseket, minél többen kezdenek klímabarát módon élni. 

Csepreg város képviselőtestületének és Önkormányzati Hivatalának célja, hogy a település 

lakosságának, vállalkozói rétegének minél nagyobb hányadát képes legyen megszólítani a következő 

években, akár széleskörű, lakosságra irányuló, akár célzott, egy-egy társadalmi csoportnak (pl. 

települési önkormányzatok) szóló szemléletformálási akciók, vagy kifejezetten szakmai jellegű, 

szűkebb körű egyeztetések, konzultációk ösztönzése révén. Különösen az utóbbiak esetében cél a 

tartós partneri viszony kialakítása az éghajlatváltozással kapcsolatos témakörökben érdekelt 

közintézményekkel és gazdálkodó szervekkel. 

9.2 Finanszírozás 

A klímastratégiában foglalt feladatok végrehajtása jelentős költségigénnyel bír, annak mértékére 

vonatkozóan tartalmaz – hangsúlyozottan – közelítő becslést az alábbi táblázat. Az intézkedések 

megvalósításához szükséges összegek pontos meghatározása és azok lehetséges forrásainak megadása 

a tervezés jelen fázisában az alábbi okok miatt lehetetlen. 

- A klímastratégia alapvetően a 2020 és 2030 közötti időszakra vonatkozik, de még hosszabb 

távra, 2050-ig kitekintéssel is bír, a tervezés időpontjában ugyanakkor csak a 2020-g hátralévő 

évekre vonatkozóan látható előre, hogy az egyes szakterületek fejlesztésére milyen nagyságú 

pályázati összegek állnak rendelkezésre, a klímastratégia időtávjának döntő hányada alatt 

elérhető támogatási rendszerekről tehát jelenleg semmilyen információ nem áll 

rendelkezésre. 

- Az intézkedések megfogalmazása során az elsődleges cél a kívánt beavatkozási irányok 

azonosítása volt, és nem konkrét beruházások, akciók nevesítése. Ennek hátterében döntően 

a jövőbeli finanszírozási lehetőségek ismeretének említett hiánya állt, az alkalmazott 

fogalmazási stílus ui. az intézkedések többsége esetében többféle, eltérő forrásigényű 

megvalósítást tesz lehetővé. Ezen túlmenően álláspontunk szerint a pontos költségigénnyel 
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jellemzett, konkrét beruházások kijelölése műfaját tekintve nem egy stratégia, hanem egy az 

alapján összeállított cselekvési terv keretében kell, hogy megtörténjen. 

- Az intézkedések döntő része nem egy konkrét objektum fejlesztésére, illetve tevékenység 

lebonyolítására, hanem azok egy csoportjának, típusának alakítására vonatkoznak (pl. nem egy 

konkrét épület, hanem általában véve az épületek energetikai korszerűsítését irányozza elő az 

intézkedés), így az intézkedés tényleges költsége nagy mértékben azon múlik, hogy végül – az 

elérhető források függvényében – milyen mennyiségben valósulnak meg a kijelölt feladatok 

(pl. hány darab épület korszerűsítésére kerül sor). 

- A tervezett fejlesztésekről, intézkedésekről - azok pontos helyszíneire, kivitelezési jellemzőire, 

időpontjára vonatkozó információk hiányából fakadóan – nem készült pontos költségelemzés. 

A fenti indokok alapján a klímastratégia az egyes intézkedések megvalósításának forrásigényére 

vonatkozóan elnagyolt – minimum és maximum értékek által behatárolt – becslést nyújt, a tényleges 

költségek az intézkedések megvalósításának módjától, volumenétől, időpontjától függően tág határok 

között alakulhatnak 

 

8. táblázat Az intézkedések megvalósításának előzetesen becsült forrásigénye 

Kód Intézkedés címe Tématerület 
Tervezett 

összköltség 
Finanszírozás 

forrása 
Ütemezés 

IM-1 Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése, 
megújuló energiafelhasználással 
kiegészítve 

mitigáció 419 millió KEHOP, TOP és 
egyéb nemzetközi, 
uniós és hazai 
pályázati források 

2017-2023 

IM-2 "Tiszta udvar, rendes ház” elismerés 
feltételrendszerének kialakítása és 
működtetése a lakossági 
épületenergetikai korszerűsítések, 
megújuló energia- felhasználásra 
irányuló beruházások ösztönzése 
érdekében 

mitigáció max 100 e ft a 
díjazottaknak 
évente, a 
kialakítás 
többletköltsége
t nem igényel 

Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás 

2021-ig az 
elismerő 
rendszer 
bővítése, 
majd 
folyamatos 
alkalmazása 

IM-3 Háztartási vegyes szilárd hulladék 
fűtőanyagként való hasznosításának 
háttérbe szorítása 

mitigáció 0-1 millió Ft/év Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás, 
nemzetközi, uniós 
és hazai források 

folyamatos 

IM-4 Kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése az igénybevétel növelése 
és idegenforgalmi (zöld turizmus) 
célból 

mitigáció 20-200 millió Ft Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás, 
nemzetközi, uniós 
és hazai források 

folyamatos 

IM-5 Gyalogos közlekedés feltételeinek 
javítása 

mitigáció 1-5 millió Ft Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás, 
nemzetközi, uniós 
és hazai források 

folyamatos 

IM-6 Elektromos töltőállomás létesítése 
személygépkocsik részére 

mitigáció 2-5 millió Ft Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás, 
nemzetközi, uniós 
és hazai források 

2030 

IM-7 Szelíd turizmus (gyalogos, 
kerékpáros, lovas) feltételeinek 
fejlesztése 

mitigáció 2-100 millió Ft Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás, 
nemzetközi, uniós 
és hazai források 

folyamatos 



50 
 
 

Kód Intézkedés címe Tématerület 
Tervezett 

összköltség 
Finanszírozás 

forrása 
Ütemezés 

IM-8 A további forgalomnövekedés 
enyhítése, várostervezési és 
forgalomtechnikai eszközökkel 

mitigáció 0,1-5 millió Ft Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás 

2020-2025 

IA-1 Közterületek árnyékolása 
fatelepítéssel, közterületi fák 
gondozása, megújítása 

alkalmazkodás 0,2-4millió Ft/év Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás 

folyamatos 

IA-2 Önkéntes tűzoltóegyesület 
működésének fenntartása 

alkalmazkodás 0-10 millió Ft. Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás 

folyamatos 

IA-3 Időskorúak nappali ellátásának 
fejlesztése az éghajlatváltozás 
kedvezőtlen közegészségügyi 
hatásainak mérséklése érdekében 

alkalmazkodás 10 millió Ft Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás, hazai és 
uniós pályázati 
források 

2018-2025 

IA-4 Erdőterületek nagyságának 
bővítése 

alkalmazkodás nem nyilvános AUDI HUNGARIA 
Zrt. 

2025 

IA-5 Fenntartható Energia- és Klíma 
Akcióterv (SECAP) kidolgozása a 
település számára 

alkalmazkodás 1-3 millió Ft TOP 2025 

ISZ-1 Hulladék, azon belül különösen a 
zöldhulladékok szakszerű 
gyűjtésére irányuló 
szemléletformálás a lakosság 
körében 

szemléletformálás 0-1 millió Ft/év Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás, 
nemzetközi, uniós 
és hazai források 

folyamatos 

ISZ-2 Egészségtudatosság fejlesztése a 
felnőtt lakosság körében 

szemléletformálás 0,5-3 millió Ft Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás 

folyamatos 

ISZ-3 Víz- és energiatakarékossági 
kampányok, rendezvények 
elősegítése 

szemléletformálás 0,1-5 millió 
Ft/év 

Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás, 
nemzetközi, uniós 
és hazai források 

folyamatos 

ISZ-4 Klímaváltozással kapcsolatos, 
különös tekintettel az ahhoz való 
alkalmazkodásra irányuló 
ismeretekre fókuszáló tanulmányi 
versenyek szervezése az iskolákban 
rendszeres időközönként 

szemléletformálás 0,1-5 millió 
Ft/év 

Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás, 
nemzetközi, uniós 
és hazai források 

folyamatos 

ISZ-5 Helyi szolgáltató és termelő cégek, 
valamint civil szervezetek bevonása 
a klímavédelmi tevékenységekbe 

szemléletformálás 0,1-5 millió 
Ft/év 

Csepreg Város 
Önkormányzata, 
gazdasági, civil 
szféra saját forrása, 
nemzetközi, uniós 
és hazai források 

folyamatos 

ISZ-6 Települési, intézményi szereplők 
klímatudatos szemléletének 
erősítése 

szemléletformálás 0,5-2 millió Ft Csepreg Város 
Önkormányzata 
saját forrás, 
nemzetközi, uniós 
és hazai források 

folyamatos 

 

10 Stratégiai monitoring és értékelés 

10.1 Monitoring és felülvizsgálat 

A Csepreg város Klímastratégiájában foglaltak nyomon követése elengedhetetlenül fontos a 

végrehajtás során felmerülő nehézségek, hiányosságok mielőbbi korrekciójának érdekében. A 
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klímastratégia végrehajtásának nyomon követése két szinten valósul meg, egyrészt a kijelölt célok, 

másrészt a konkrét intézkedések szintjén. Az alábbi két táblázat az egyes célokhoz, illetve az 

intézkedésekhez rendelt indikátoroknak azokat a fő jellemzőit tartalmazza, amelyek alapján azok 

meghatározott időközönként történő gyűjtése gördülékenyen elvégezhető. Az indikátorok gyűjtéséért 

minden esetben az Önkormányzati Hivatal a felelős, amely azonban a feladat elvégzésébe minden 

esetben be kell, hogy vonja az adott indikátor tekintetében releváns információval bíró egyéb helyi, 

illetve térségi intézményeket. 

 

9. táblázat A stratégia célrendszeréhez tartozó eredményindikátorok 

Célrendszeri elem Indikátor neve Mérték 
egység 

Adat forrása Bázisév Bázisévi 
érték 

Célév Célérték 

Dekarbonizációs cél: 
Épületek 
üzemeltetéséből 
származó ÜHG-kibocsátás 
csökkentése 2018-hoz 
képest 2030-ig legalább 
15%-kal, 2050-ig legalább 
35%-kal  

Épületek 
üzemeltetéséhez 
kapcsolódó ÜHG- 
kibocsátás 

t CO2 
egyenérték/év 

KSH adatok 
alapján 
Település 
Önkormányzata 

2018 6125  2030 5206,25  

Dekarbonizációs cél: 
Közlekedésből, 
szállításból származó 
ÜHG-kibocsátás 
csökkentése 2018-hoz 
képest 2030-ig legalább 
10%-kal, 2050-ig legalább 
40%-kal. 

Közlekedésből, 
szállításból származó 
ÜHG-kibocsátás 

t CO2 
egyenérték/év 

KSH adatok 
alapján 
Település 
Önkormányzata 

2015 6232  2050 3739,2  

Adaptációs cél: 
Az éghajlatváltozás 
következtében 
gyakoribbá váló nyári 
hőhullámok 
egészségkárosító 
hatásainak a kivédése 

Hőségriadók alatt a 
házi orvosok hőség 
okozta rosszullétekre 
visszavezethető 
otthoni 
látogatásainak 
átlagos száma 

db/nap Településen 
működő házi 
orvosok 
becslése 

2019 n.a. 2030 max. 1 

Adaptációs cél: 
A klímaváltozás 
közegészségügyi 
kockázatainak 
mérséklése 
településtervezési 
eszközökkel, valamint a 
szociális és egészségügyi 
intézményrendszer 
célirányos fejlesztése, 
megerősítése által 2030-
ig 

Települési 
zöldfelületek (erdők 
nagysága) 
kiterjedésének 
növekedése 

HA TEIR 2015 1328  2030  1348  

Szemléletformálási cél. 
Település közintézményei 
jó példával járjanak elöl az 
energia- és víztakarékos 
épületüzemeltetés terén, 
ezirányú tapasztalataikat 
rendszeresen osszák meg 
a lakossággal 

Csepreg Város 
Önkormányzata és 
egyéb 
közintézmények által 
végrehajtott 
klímavédelmi és - 
alkalmazkodási célt 
szolgáló akciók száma 
2020 és 2050 között 

db Település 
Önkormányzata 

2019 0 2030 30 

Szemléletformálási cél: A klímavonatkozású 
szemléletformálásban 

fő Település 
Önkormányzata 

2019 0 2030 1 000  



52 
 
 

Célrendszeri elem Indikátor neve Mérték 
egység 

Adat forrása Bázisév Bázisévi 
érték 

Célév Célérték 

A lakosság 
éghajlatváltozással 
kapcsolatos ismeretei 
bővüljenek, az 
éghajlatváltozás 
megelőzését és ahhoz 
való alkalmazkodást 
szolgáló cselekvési 
lehetőségek széles 
körben ismertté váljanak 
2030-ig 

bizonyíthatóan részt 
vett csepregi lakosok 
száma 

Szemléletformálási cél: 
Az éghajlatváltozással 
kapcsolatos feladatok 
eredményes és hatékony 
végrehajtása érdekében 
együttműködési 
rendszereket kell 
kialakítani és fenntartani 
a helyi civil és gazdasági 
szervezetekkel 

Azönkormányzat, 
valamint civil és 
gazdálkodó 
szervezetek között 
létrejött, környezet-, 
vagy klímavédelmi 
célú együttműködési 
megállapodások 
száma 

db Település 
Önkormányzata 

2019 0 2030 5 

 

 

10. táblázat Intézkedések teljesülését mérő indikátorok 

Intézkedés 
kódja/címe 

Indikátor 
neve 

Mérték-
egység 

Adatfor
rás 

Gyűjtés 
gyakoris

ága 
Célév 

Célért
ék 

Célcsoport Gyűjtés felelőse 

IM-1: Önkormányzati 
épületek energetikai 
korszerűsítése, 
megújuló 
energiafelhasználássa
l kiegészítve 

Energetikai 
korszerűsítése
n átesett 
épületek 
száma 

db Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

évente 2023 6 db közvetlenül a 
közintézmények 
munkatársai, 
közvetve az 
egész lakosság 

Csepreg Város 
Önkormányzata 

IM-2: "Tiszta udvar, 
rendes ház” elismerés 
feltételrendszerének 
kialakítása és 
működtetése a 
lakossági 
épületenergetikai 
korszerűsítések, 
megújuló energia- 
felhasználásra 
irányuló beruházások 
ösztönzése érdekében 

Lakóépületek 
energiahatéko
nysági 
korszerűsítésé
re és 
megújuló 
energia 
felhasználásár
a irányuló 
elismerő 
rendszer léte 

igen/ne
m 

Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

évente 2030 igen lakosság Csepreg Város 
Önkormányzata 

IM-3: Háztartási 
vegyes szilárd 
hulladék 
fűtőanyagként való 
hasznosításának 
háttérbe szorítása 

A témakörben 
lezajlott 
szemléletform
álási 
tevékenysége
k száma 

db Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030 1db 
rende
zvény/ 
év 

lakosság Csepreg Város 
Önkormányzata 

IM-4: Kerékpáros 
infrastruktúra 
fejlesztése az 
igénybevétel növelése 

Kerékpáros 
infrastruktúra 
fejlesztések 

db Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 

5 éves 2030 5 lakosság, 
turisták 

Csepreg Város 
Önkormányzata 
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Intézkedés 
kódja/címe 

Indikátor 
neve 

Mérték-
egység 

Adatfor
rás 

Gyűjtés 
gyakoris

ága 
Célév 

Célért
ék 

Célcsoport Gyűjtés felelőse 

és idegenforgalmi 
(zöld turizmus) célból 

adatbázi
sa  

IM-5: Gyalogos 
közlekedés 
feltételeinek javítása 

Utca (járda 
felújítás, 
építése) 

db/év Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030 1db 
/év 

lakosság Csepreg Város 
Önkormányzata 

IM-6: Elektromos 
töltőállomás 
létesítése 
személygépkocsik 
részére 

Elektromos 
személygépko
csi- 
töltőállomáso
k száma 

db Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030 1 db lakosság Csepreg Város 
Önkormányzata 

IM-7: Szelíd turizmus 
(gyalogos, 
kerékpáros, lovas) 
feltételeinek 
fejlesztése 

 100 lakosra 
jutó 
vendégéjszak
ák száma a 
kereskedelmi 
szálláshelyeke
n 

 vendég
éjszakák 

Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030  150 lakosság, 
turisták 

Csepreg Város 
Önkormányzata 

IM-8: A további 
forgalomnövekedés 
enyhítése, 
várostervezési és 
forgalomtechnikai 
eszközökkel 

Súlykorlát 
bevezetése 
Répce hídon 

db Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030 1 lakosság, 
gazdasági 
szereplők 

Csepreg Város 
Önkormányzata 

IA-1: Közterületek 
árnyékolása 
fatelepítéssel, 
közterületi fák 
gondozása, 
megújítása 

Közterületeke
n telepített 
fák száma 

db/év Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030 100 
db 

Lakosság Csepreg Város 
Önkormányzata 

IA-2: Önkéntes 
tűzoltóegyesület 
működésének 
fenntartása 

Működő 
önkéntes 
tűzoltóegyesü
let 

igen/ne
m 

Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030 igen lakosság, 
közintézmények
, vállalkozások 

Csepreg Város 
Önkormányzata 

IA-3: Időskorúak 
nappali ellátásának 
fejlesztése az 
éghajlatváltozás 
kedvezőtlen 
közegészségügyi 
hatásainak 
mérséklése 
érdekében 

Időskorúak 
nyári 
ellátásának 
minőségjavítá
sára irányuló 
fejlesztések 
száma 

db Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2025 4 időskorú 
lakosság 

Csepreg Város 
Önkormányzata 

IA-4: Erdőterületek 
nagyságának bővítése 

Erdőterületek 
nagyságának 
növelése 

HA Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

5 éves 2025 20 HA gazdasági 
szereplő 

Csepreg Város 
Önkormányzata 

IA-5: Fenntartható 
Energia- és Klíma 
Akcióterv (SECAP) 

SECAP 
dokumentum 

db Csepreg 
Város 
Önkorm

5 éves 2025 1 db település 
önkormányzata 

Csepreg Város 
Önkormányzata 
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Intézkedés 
kódja/címe 

Indikátor 
neve 

Mérték-
egység 

Adatfor
rás 

Gyűjtés 
gyakoris

ága 
Célév 

Célért
ék 

Célcsoport Gyűjtés felelőse 

kidolgozása a 
település számára 

ányzata 
adatbázi
sa  

ISZ-1: Hulladék, azon 
belül különösen a 
zöldhulladékok 
szakszerű gyűjtésére 
irányuló 
szemléletformálás a 
lakosság körében 

Hulladékgazd
álkodási 
tárgyú 
szemléletform
álási 
rendezvények 
száma 

db Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030 1db 
rende
zvény/ 
év 

lakosság Csepreg Város 
Önkormányzata 

ISZ-2: 
Egészségtudatosság 
fejlesztése a felnőtt 
lakosság körében 

Egészségtudat
ossági 
programok 
száma 

db Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030 1db 
/év 

lakosság Csepreg Város 
Önkormányzata 

ISZ-3: Víz- és 
energiatakarékossági 
kampányok, 
rendezvények 
elősegítése 

Lakossági 
célcsoportra 
irányuló víz-és 
energiatakaré
kosággal 
kapcsolatos 
szemléletform
álási 
rendezvények 
száma 

db Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030 1db 
/év 

lakosság Csepreg Város 
Önkormányzata 

ISZ-4: 
Klímaváltozással 
kapcsolatos, különös 
tekintettel az ahhoz 
való alkalmazkodásra 
irányuló ismeretekre 
fókuszáló tanulmányi 
versenyek szervezése 
az iskolákban 
rendszeres 
időközönként 

Gyermek 
célcsoportra 
irányuló 
klímaváltozáss
al kapcsolatos 
szemléletform
álási 
tevékenysége
k száma 

db Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030 1db 
/év 

diákok, lakosság Csepreg Város 
Önkormányzata 

ISZ-5: Helyi szolgáltató 
és termelő cégek, 
valamint civil 
szervezetek bevonása 
a klímavédelmi 
tevékenységekbe 

A település 
klímavédelmi 
tevékenységei
ben részt vevő 
helyi 
gazdálkodó és 
civilszervezete
k száma 

db Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030 5 db helyi 
szolgáltatók, 
lakosság, 
gazdasági 
szereplők, civil 
szervezetek 

Csepreg Város 
Önkormányzata 

ISZ-6: Települési, 
intézményi szereplők 
klímatudatos 
szemléletének 
erősítése 

Szemléletfor
málási 
programok 
száma 

db Csepreg 
Város 
Önkorm
ányzata 
adatbázi
sa  

3 éves 2030 5 db közvetlenül a 
közintézmények 
munkatársai, 
közvetve az 
egész lakosság 

Csepreg Város 
Önkormányzata 
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10.2 A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység  

A fenti adatok rendszeres gyűjtése és elemzése szolgáltat alapot a klímastratégiában foglalt célok 

teljesülésének, továbbá az azokat szolgáló intézkedések megvalósulásának aktuális állapotáról szóló 

értékelések összeállításához. A klímastratégiáról annak elfogadását követően igény szerint, de 

legfeljebb háromévente előrehaladási és felülvizsgálati jelentést készít Csepreg Város Önkormányzata, 

az első jelentés összeállítása a 2020-2022 közötti évekre vonatkozóan 2023-ben készül el. 

Ezt követően minden újabb hároméves időszakra vonatkozóan a vizsgált időszak utolsó naptári évét 

követő évben időszerű az előrehaladási és felülvizsgálati jelentés összeállítása. A jelentés az 

indikátorértékek alakulásának bemutatása mellett szöveges értékelést is tartalmaz a végrehajtás fő 

tapasztalatairól, az azokat segítő, illetve akadályozó legfontosabb tényezőkről, így a stratégia 

megvalósításához szükséges anyagi források alakulásáról, a stratégia tartalmához kapcsolódó 

esetleges újonnan megjelent kutatási eredményekről, technológiai eljárásokról, a településen, Vas 

megyében, vagy az országban az elmúlt években elfogadott új fejlesztési irányokról, valamint minden 

olyan körülményről, amelyek érdemi hatást gyakorolhatnak a kitűzött célok elérésére. Mindezek 

alapján az előrehaladási és felülvizsgálati jelentés – indoklással alátámasztott – javaslatot kell, hogy 

tartalmazzon arra vonatkozóan, hogy az elmúlt időszakban bekövetkezett változások indokolttá teszik-

e települési klímastratégia módosítását, amennyiben igen, mely részét, milyen módon. A fentiek 

alapján a települési klímastratégia aktualizálása és egyéb települési stratégiai dokumentumokkal való 

harmonizálása hároméves gyakorisággal biztosítottnak tekinthető. 

Az éghajlatváltozás az élet szinte valamennyi területét érinti, ennek megfelelően a klímastratégia 

számos ágazat számára jelöl ki feladatokat, amelyeknek integrálódniuk kell az adott fejlesztési terület, 

ágazat stratégiai dokumentumaiba is. Ebből következően amellett, hogy a klímastratégia maga is 

alkalmazkodik a település többi fejlesztési elképzeléseihez, ez utóbbiaknak is összhangban kell lenniük 

a jelen dokumentumban és annak módosított változataiban kijelölt célokkal, beavatkozási irányokkal. 

Ennek elérése érdekében Csepreg képviselőtestületének a település stratégiai tervdokumentumainak 

soron következő és azt követő mindenkori felülvizsgálata során érvényesíteni kell azokban a 

klímastratégia szemléletét, amennyiben lehetséges konkrét beavatkozási irányait, intézkedéseit. 

 


